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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 09/2017 
 
NÚM.: 09/2017 
DATA SESSIÓ: 23 DE NOVEMBRE DE 2017 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 030 a 035. 
HORA: 19.00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Àlex Montanyà i Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sra. Alba Molas i Rifà 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sra. Montse Triola Comas 
Sr. Santi Corominas Ruaix 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Àlex Bansell Hornowski 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 
 
L’Alcalde dona la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la 
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta 
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia. 
 
1.- A.P. 030/2017.- SORTEIG I DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS DEL MUNICIPI DE L’ESQUIROL PER AL PROCÉS “ELECCIONS AL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 2017”. 
 
Es procedeix a la realització del sorteig, en acte públic, i de resultes d’aquest, es formula la 
següent proposta d’acord: 
 
Vist que per Reial decret 946/2017, de 27 d’octubre (BOE núm. 261, de 28 d’octubre) s’han 
convocat eleccions al Parlament de Catalunya per al dia 21 de desembre de 2017. 
 
Atès el que segons s’estableix en l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del Règim Electoral General, el sorteig per a l’elecció dels membres de les meses 
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electorals es realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria 
del procés electoral, comprès en aquest cas entre els dies 22 i 26 de novembre de 2017. 
 
Vist que s’ha realitzat el sorteig per part d’aquest Ajuntament en acte públic, i segons els 
criteris establerts, tal i com es reflecteix en l’article 26 de la LOREG. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Designar com membres de les meses electorals corresponents al municipi de 
L’ESQUIROL, per al procés ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2017, en els 
districtes, seccions i meses que s’indiquen a les persones que es relacionen: 
 

COL·LEGI 082540001; DISTRICTE 01; SECCIÓ 001; MESA A 
TITULARS: 
President: 
DAVID CALLEJAS HERRERA   33949194K   A0113 
1r Vocal: 
TRINI BERTRAN CARBONÉS   77055047X   A0084 
2n Vocal: 
GRACIA HERRERA BLANCA   25926386G   A0558 
 
SUPLENTS: 
President: 
EULÀLIA CARBONELL MIRANDA   43685497X   A0167 
President: 
BEATRIU BALMES CÁRDENAS   33956174D   A0061 
1r Vocal: 
MARIA ÀNGELS BAGARIA BOBERE  77104134S   A0055 
1r Vocal: 
DOLORS COROMINAS MAS   77073217X   A0319 
2n Vocal: 
MIQUEL BAGARIA BOBERE   33935998G   A0056 
2n Vocal: 
LAIA ARENAS CARO    48042008E   A0029 
 

COL·LEGI 082540001; DISTRICTE 01; SECCIÓ 001; MESA B 
TITULARS: 
President: 
JUDIT MAS DANÉS     47790691A   B0059 
1r Vocal: 
JOAN MIARONS BAGARIA    77092037Q   B0093 
2n Vocal: 
CARME PUNTÍ POUS    37696090X   B0288 
 
SUPLENTS: 
President: 
ANNA TORRENT CASTELLS   33945804N   B0574 
President: 
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MONTSERRAT VALL MAYANS   77275286R   B0598 
1r Vocal: 
JOAN MATAVERA RIFÀ    47848560G   B0082 
1r Vocal: 
EULALIA LAENCINA VERDAGUER   47794812F   B0004 
2n Vocal: 
EDUARD OCHOA BUSQUETS   47847583Q   B0162 
2n Vocal: 
MARINA PUBILL JUFRÉ    33934640A   B0261 
 

COL·LEGI 082540002; DISTRICTE 01;SECCIÓ 001; MESA C (SANT MARTÍ 
SESCORTS) 

TITULARS: 
President: 
CLIMENT SADURNÍ GORCHS   77272930Z   C0115 
1r Vocal: 
MÀRIUS BLANCH PLANAS    53025303E   C0014 
2n Vocal: 
M. CARME SOLANICH BALLÚS   77271659P   C0132 
 
SUPLENTS: 
President: 
MAIOL MONTANÉ TARDÀ    47791503X   C0098 
President: 
FRANCESC CONTIJOCH TERRADELLAS  77278061Q   C0040 
1r Vocal: 
JORDI FONT VILARÓ    33947946S   C0070 
1r Vocal: 
MELANI CEPEDA MORA    47979574X   C0034 
2n Vocal: 
JOSEP PADRÓS ESPELT    77476423A   C0102 
2n Vocal: 
ROSA FOLGUEIRO LORIGADOS   33856521S   C0065 
 

COL·LEGI 082540003; DISTRICTE 01;SECCIÓ 001; MESA D (CANTONIGRÒS) 
TITULARS: 
President: 
ELISABET IBÁÑEZ ALCUBIERRE   37260602G   D0158 
1r Vocal: 
MARIA PILAR DÍAZ VALVERDE   43416868K   D0115 
2n Vocal: 
ANTONIO JIMÉNEZ RIVALLO   38099414Y   D0164 
 
SUPLENTS: 
President: 
JORGE VIÑALLONGA BERTRAN   35033855W   D0306 
President: 
GUILLEM ROMA TORT    47845415X   D0262 
1r Vocal: 
CARLES CROSAS PUNTÍ    47846005W   D0110 
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1r Vocal: 
M. PILAR DIEGO FERNANDEZ   33954644C   D0117 
2n Vocal: 
LLUIS CODINA VINYETS    77068967S   D0082 
2n Vocal: 
JOAN CROSAS CAPDEVILA   77284399Y   D0108 
 
Segon.- Notificar les designacions a la Junta Electoral de Zona de Vic i a les persones 
interessades, als efectes corresponents. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a consideració dels 
membres del plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 031/2017.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES CORPORATIUS A ÒRGANS 
COL·LEGIATS I INSTITUCIONS DE LES QUE FORMA PART L’AJUNTAMENT, PER 
CANVIS EN EL CARTIPÀS MUNICIPAL. 
 
Atesos els canvis esdevinguts en el cartipàs municipal, per raó de la renúncia al càrrec de 
regidor d’aquest Ajuntament del Sr. Joan Callejón i Creus, cal procedir al nomenament de 
representants de l’Ajuntament de l’Esquirol en òrgans col·legiats, que siguin competència 
del Ple municipal. 
 
L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, preveu que un dels temes a 
tractar i decidir en la sessió d’organització que s’ha de dur a terme a l’inici del mandat és la 
determinació dels nomenaments dels representants de la corporació en òrgans col·legiats, 
que siguin competència del Ple municipal, que cal renovar quan es produeixin 
modificacions en el cartipàs municipal si així s’escau. 
 
Considerant oportú designar els diferents representants municipals en tots aquests òrgans, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Nomenar els següents representants de l’Ajuntament de l’Esquirol als òrgans 
col·legiats que tot seguit s’especifiquen: 
 

 Consorci del Ter: Sr. Joan Pons i Puntí; suplent: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà 
 Consorci Localret: Sr. Ferran Martínez i Casellas: suplent: Sr. Joan Pons i Puntí 
 Consorci d’Osona de Serveis Socials: Sra. Alba Molas i Rifà; suplent: Sr. Ventura 

Bagaria i Canal 
 ADF El Cabrerès: Sr. Ventura Bagaria i Canal; suplent: Sra. Marta Puigdesens i 

Iglesias 
 Consell Esportiu d’Osona: Sr. Ferran Martínez i Casellas; suplent: Il·lm. Sr. Àlex 

Montanyà i Rifà 
 Consell Escolar CEIP El Cabrerès: Sra. Alba Molas i Rifà; suplent: Sr. Ignasi 

Garolera i Coromina 
 Consell Escolar Escola Bressol l’Esquirol: Sra. Alba Molas i Rifà; suplent: Sr. Ignasi 

Garolera i Coromina 
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 Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat: Sra. Marta Puigdesens i Iglesias; 
suplent: Sr. Joan Pons i Puntí 

 Osona Turisme: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà; suplent: Sr. Joan Pons i Puntí 
 Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (comitè d’Agermanament amb Sant 

Juan de Limay): Sra. Alba Molas i Rifà; suplent: Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
 Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de 

Catalunya (ADRINOC): Sr. Joan Pons i Puntí; suplent: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà 
 Associació de municipis per la independència (AMI): Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà; 

suplent: Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
 Associació Catalana de Municipis: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà; suplent: Sra. Alba 

Molas i Rifà 
 Consell Escolar Escola de música intermunicipal El Faristol: Sr. Ignasi Garolera i 

Coromina; suplent: Sra. Alba Molas i Rifà. 
 Fundació Privada Festival Internacional de Música de Cantonigròs: Sr. Ignasi 

Garolera i Coromina; suplent: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà. 
 Pacte d’Alcaldes: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà; suplent: Sr. Ventura Bagaria i Canal. 
 Creacció, agència d’empreneduria, innovació i coneixement per al desenvolupament 

socioeconòmic d’Osona: Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà; suplent: Sr. Joan Pons i 
Puntí 

 Consell Escolar Municipal 
En representació del grup municipal AUD-ERC-AM: 
 Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
 Suplent: Alba Molas i Rifà 
En representació del grup municipal CiU: 
 Sra. Montse Triola Comas 
 Suplent: Sr. Àlex Bansell Hornowski 

 
Segon.- Comunicar els acords adoptats a les persones designades i als organismes 
esmentats, si s’escau. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
3.- A.P. 032/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE 
DEDICACIONS, RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA 
CORPORACIÓ. 
 
Atesos els canvis esdevinguts en el cartipàs municipal, per raó de la renúncia al càrrec de 
regidor d’aquest Ajuntament del Sr. Joan Callejón i Creus, i especialment tenint en compte 
els nomenaments i delegacions efectuats mitjançant Resolucions de l’Alcaldia núms. 
157/2017 i 158/2017, de 2 de novembre de 2017, cal actualitzar el règim de retribucions i 
indemnitzacions. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, en concordança amb l’article 166 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i 
l’article 13 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per 
l’exercici del seu càrrec quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en 
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règim de dedicació parcial –amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos 
generals de l’Estat-, així com a percebre indemnització per les despeses originades en 
l’exercici del seu càrrec i assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 
corporació 
 
Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Establir que els membres de la corporació que tot seguit es detallen, exerciran els 
seus càrrecs amb la dedicació que igualment s’indica, i percebran catorze pagues, dotze 
corresponents a les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les pagues 
extraordinàries de juny i desembre, i es tramitarà la seva alta al règim general de la 
Seguretat Social, amb efectes del dia 2 de novembre de 2017. 
 

Nom Càrrec Retribució anual % de 
dedicació 

Àlex Montanyà i Rifà Alcalde 37.800,00 Euros 94,53 % 
Ignasi Garolera i Coromina 1r Tinent d’Alcalde 6.720,00 Euros 22,5 % 
Alba Molas Rifà 2n Tinent d’Alcalde 6.720,00 Euros 22,5 % 
Ventura Bagaria i Canal 3r Tinent d’Alcalde 6.720,00 Euros 22,5 % 
Ferran Martínez Casellas Regidor 5.390,00 Euros 18,0 % 
 
Segon.- Mantenir la quantitat establerta, per acord plenari posterior a la constitució de 
l’Ajuntament en la present legislatura, a percebre pels altres membres de la corporació, 
com a règim d’assistències, següent: 
 
Per assistència a òrgans col·legiats 50,00 Euros 
 
Tercer.- Indicar, com a data d’efectes del present acord, la del dia 2 de novembre de 2017, 
en la qual es produïren les delegacions i nomenaments indicats en la part expositiva del 
present acord. 
 
Quart.- Donar els efectes de publicitat que siguin preceptius als acords adoptats, per a 
general coneixement. 
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a la intervenció municipal, als efectes 
corresponents. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari que no s’altera el montant total de les 
retribucions, sinó que aquesta es redistribueix. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per SIS (6) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, 
Martínez i Pons, i Sres. Molas i Puigdesens) i DUES (2) abstencions (Sr. Corominas i Sra. 
Triola). 
 
4.- A.P. 033/2017.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A LES FAMÍLIES DE L’ESQUIROL. 
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Vista la proposta de modificació de l’article 9 del Reglament d’Atenció a la Infància i a les 
Famílies del municipi de Santa Maria de Corcó, aprovat inicialment pel Ple d’aquest 
Ajuntament i elevat automàticament a definitiu en haver transcorregut el termini 
d’informació i exposició pública i no haver-s’hi presentat al·legacions (BOP de Barcelona 
de data 20 de juny de 2012), la qual es concreta en el contingut següent: 
 
Redactat actual: 
 

Article 9. Horari 
L’horari marc de l’oferta escolar serà de 8,30 a 12,30 del matí i de 3 a 5 de la tarda 
tret que la demanda o la viabilitat econòmica del servei recomani establir-ne un 
altre. 

 
Redactat modificat: 
 

Article 9. Horari 
L’horari marc de l’oferta escolar serà de 8:00 a 12:30 del matí i de 3:00 a 5:00 de la 
tarda tret que la demanda o la viabilitat econòmica del servei recomani establir-ne 
un altre. 

 
Atès que d’ençà de l’aprovació del reglament, el municipi ha canviat la seva denominació, 
actualment l’Esquirol. 
 
Atès que la modificació de les ordenances i reglaments requereix dels mateixos tràmits que 
per a la seva aprovació, competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter 
indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local. 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals n’exigeix 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als 
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic 
de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, 
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril. 
 
Atès que l’article 178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació 
inicial. 
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament d’Atenció a la Infància i a les 
Famílies de Santa Maria de Corcó, així com el seu Text refós, en els termes següents: 
 
a) Es modifica la denominació, que passa a ser la següent: Reglament d’Atenció a la 
Infància i a les Famílies de l’Esquirol. 
b) En el text es substitueixen les referències a Santa Maria de Corcó, que es substitueixen 
per la denominació actual del municipi, l’Esquirol. 
c) Es modifica el redactat de l’article 9, segons el redactat següent: 
 

Article 9. Horari 
L’horari marc de l’oferta escolar serà de 8:00 a 12:30 del matí i de 3:00 a 5:00 de la 
tarda tret que la demanda o la viabilitat econòmica del servei recomani establir-ne 
un altre. 

 
Segon.- Sotmetre a informació pública i, si s’escau, audiència als interessats, els presents 
acords i el text del redactat modificat pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt 
Avui, al web municipal (http://www.lesquirolcat) i al tauler d’edictes municipal. El termini 
d’informació pública començarà a comptar des de la darrera publicació en un diari oficial. 
 
Tercer.- Disposar que, si no es formulen al·legacions ni reclamacions durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació del Reglament que ara 
s’aprova inicialment, així com el seu text refós, quedarà aprovat definitivament sense 
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació. 
 
Obert el torn d’intervencions, l’Alcaldia comenta la necessitat d’actualització del text, per 
ajustos que s’havien anat produint en la prestació del servei. 
 
Sense que es produeixin més intervencions per part dels regidors i les regidores, la 
proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
5.- A.P. 034/2017.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL 
RÈGIM RETRIBUTIU DEL PERSONAL DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL. 
 
Examinada la proposta d’increment del complement específic dels llocs de treball de 
PROFESSOR/A ESCOLA BRESSOL i EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL, i, en 
conseqüència, de la modificació de la relació de llocs de treball. 
 
Considerant que s’ha realitzat l’oportuna valoració del lloc de treball i que els increments 
estan justificats en una major dedicació i responsabilitat. 
 
Resultant que el principi de bona administració exigeix una adaptació continua de 
l’organització als canvis produïts de forma que la mateixa reprodueixi una imatge fidel de la 
realitat econòmica i organitzativa subjacent. 
 
Considerant que la modificació de la RPT no pot suposar augment global de les 
retribucions complementàries, de conformitat amb allò que preveu l’article 18 de la Llei 
3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017. 
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Considerant que l’aprovació de la RPT i , consegüentment, de les seves modificacions, 
correspon a l’Ajuntament Ple, en virtut d’allò previst a l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, sense que tal atribució pugui 
ser objecte de delegació. 
 
Considerant que la proposta de modificació ha estat objecte de negociació prèvia amb els 
treballadors afectats. 
 
Considerant que la proposta de modificació no afecta la plantilla aprovada juntament amb 
el Pressupost municipal. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’increment del complement específic dels llocs de treball que es 
relacionen i en la quantia que en cada cas s’especifica i, en conseqüència, de la 
modificació de la relació de llocs de treball, en els següents termes: 
 
PROFESSOR/A ESCOLA BRESSOL: 
INC: 73,94 Eur/mes     TOTAL: 111,06 Eur/mes 
EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL: 
INC. A:122,52 Eur/mes    TOTAL: 173,64 Eur/mes 
INC. B:140,65 Eur/mes    TOTAL: 173,64 Eur/mes 
 
Aquesta modificació tindrà efectes retroactius des del dia 1 de setembre de 2017, data 
d’inici del present curs escolar. 
 
Segon.- Publicar l’acord que s’adopti al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al seu lloc web. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat, amb indicació del recursos que siguin 
procedents. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels regidors i regidores, la proposta es sotmet a 
votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
6.- A.P. 035/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES BASES REGULADORES DE LA 
CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE BEQUES ESPORTIVES 2017, I DE 
CONVOCATÒRIA PER A LA SEVA SOLICITUD. 
 
Atesa la conveniència que aquest Ajuntament col·labori en l’àmbit esportiu, promocionant i 
facilitant l’accés a activitats esportives dels infants. 
 
Atès que la fórmula idònia de col·laboració municipal en vers aquestes activitats privades 
és l’atorgament de beques, concretament en règim de concurrència competitiva, tenint 
aquest consideració aquell procediment mitjançant el qual la concessió de les beques es fa 
mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre 
aquestes d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats, i adjudicar, amb el límit 
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fixat a la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut la valoració 
més altra en aplicació dels criteris establerts. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS), 
així com els articles 118 a 129 de Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Atès que aquesta Llei estableix en el seu article 22 de la concurrència competitiva és la 
forma ordinària de concessió de subvencions. 
 
Vist que l’import total que es destinarà a les beques esportives de 1.817,92 Euros, amb 
càrrec a la partida 1.925.48000 del pressupost de l’exercici 2017. 
 
Vist que d’acord amb la normativa aplicable conjuntament o prèviament a la convocatòria 
del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponent Bases Reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les Bases Reguladores que es proposen i la de la convocatòria 
s’ajusta a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de 
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 124.2 del ROAS, s’ha de publicar el 
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, amb el contingut d’aquestes Bases 
Reguladores i de la seva convocatòria, tot determinant el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 
Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la competència 
per aprovar les bases per a l’atorgament de subvencions és del Ple, es proposa l’adopció 
dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les Bases reguladores per a l’atorgament de beques per a la realització 
d’activitats esportives curs 2017-2018, amb el text íntegre que figura a l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar la convocatòria dels corresponents concursos públics, amb el contingut i 
terminis que s’indiquen per a cada cas en les Bases. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa corresponents amb càrrec a la partida 1.925.48000 del 
vigent pressupost municipal. 
 
Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases 
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del 
ROAS. 
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Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.50 
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
         Vist i plau  
El Secretari        L’Alcalde 
 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Àlex Montanyà i Rifà 
 


