ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 09/2016
NÚM.: 09/2016
DATA SESSIÓ: 28 DE DESEMBRE DE 2016
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 047 a 052.
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. Joan Callejón i Creus
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Alba Molas i Rifà
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Ignasi Garolera i Coromina
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Montse Triola Comas
Sr. Àlex Bansell Hornowski
Sr. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
--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. 047/2016.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
PER A L’EXERCICI 2017, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE PERSONAL.
Atès el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; els articles 2 a 23
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol

VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en
matèria de pressupostos; i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
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Vist l’expedient annex, relatiu al projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2017, la
plantilla de personal de la corporació i les bases d’execució del pressupost.
Vist l’informe de la secretaria intervenció, així com la memòria de l’alcaldia
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el projecte de Pressupost Ordinari de l’Ajuntament de l’Esquirol per
l’exercici 2017, de conformitat amb el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El resum per capítols, expressat aquí en euros,
queda fixat de la forma següent:
PRESSUPOST 2017

INGRESSOS
1. Operacions no financeres
1.1. Operacions corrents
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

1.011.900,00 Euros
70.000,00 Euros
1.393.950,00 Euros
627.610,00 Euros
13.972,00 Euros

1.2. Operacions de capital
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

Alienació d’inversions reals
Transferències de capital

10,00 Euros
240.000,00 Euros

2. Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
Total ingressos

0,00 Euros
560.000,00 Euros
3.917.442,00 Euros

DESPESES
1. Operacions no financeres
1.1. Operacions corrents

Carrer Nou, 1

08511 L’Esquirol

Tel. 938568000

Fax 938568305

c/e: lesquirol@diba.cat

2

CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV

Despeses de personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

614.045,00 Euros
1.026.010,00 Euros
2.727,00 Euros
208.660,00 Euros

1.2. Operacions de capital
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

Inversions reals
Transferències de Capital

1.998.000,00 Euros
0,00 Euros

2. Operacions financeres
CAPÍTOL VIII Actius financers
CAPÍTOL IX Passius financers
Total despeses

0,00 Euros
68.000,00 Euros
3.917.442,00 Euros

Segon.- Aprovar les bases d’execució del pressupost obrants a l’expedient d’aprovació del
pressupost.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal annexa a l’expedient d’aprovació del pressupost
municipal
Quart.- Exposar aquest acord al públic de la forma reglamentària juntament amb
l’expedient tramitat per un termini de 15 dies, considerant-se definitivament aprovat el
Pressupost en el cas que durant el referit termini no es presenti cap reclamació, i entrarà
en vigor en l’exercici al qual es refereix quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Obert el torn d’intervencions l’Alcaldia explica que aquest pressupost ha estat elaborat per
l’Equip de Govern municipal, però que posteriorment es va mantenir una reunió amb
l’oposició per tal que proposessin la incorporació de possibles propostes. Seguidament
passa a destacar-ne les principals diferències respecte del de l’exercici anterior. En primer
lloc, indica que respecte del pressupost de 2016 (inicial) el que es proposa aprovar
s’incrementa en 400.000 euros. També fa èmfasi en el fet de la recent incorporació en la
plantilla del nou enginyer municipal, qüestió aquesta que té el seu reflex econòmic en el
pressupost que es proposa. Destaca que el pressupost a benestar social s’incrementa en
un 100%, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats del municipi. També comenta
l’increment, d’un 50%, de la partida de cultura, fruit de la major activitat cultural que es vol
dur a terme des de l’ajuntament; així com el manteniment de les subvencions a entitats.
Pel que respecta a les inversions, fa un repàs de les inversions previstes, que consten
reproduïdes al Pla d’inversions annex al pressupost, essent la més destacable la
finalització del clavegueram del nucli de Cantonigròs. Entre altres, també destaca la millora
de l’enllumenat públic i l’adequació del camí de la Foradada, a Cantonigròs; la millora de
l’enllumenat públic, l’adequació del pati de l’escola i la millora dels accessos de l’edifici de
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la Cooperativa, a l’Esquirol; els pisos de lloguer social i l’adequació de la plaça, a Sant
Martí Sescorts; i l’adequació de camins a Sant Julià de Cabrera.
En nom de l’equip de govern es mostra satisfet de poder aprovar el pressupost abans que
comenci l’exercici als quals es refereixen, cosa que feia anys que no passava.
Sense que es produeixin més intervencions per part dels membres de la corporació, la
proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per VUIT (8) vots a favor (Srs. Montanyà,
Callejón, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons; i Sres. Molas i Puigdesens) i TRES (3)
abstencions (Srs. Bansell i Corominas; i Sra. Triola).
2.- A.P. 048/2016.- APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE EXECUTIU
DE CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL
PUIG.
Vist el projecte executiu d’obra municipal titulat CONTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL
BARRI DEL PADRÓ I DEL CARRER DEL PUIG, amb un pressupost d’execució per
contracta de 1.140.736,84 euros (IVA vigent inclòs), redactat per encàrrec d’aquest
Ajuntament, per l’enginyer industrial Sr. Josep Colomer Oferil (col·legiat COEIC 6115) de la
mercantil COLOMER-RIFÀ SLP, aprovat amb caràcter definitiu per acord del Ple de la
corporació núm. 028/2016, adoptat en la sessió celebrada el dia 12 de setembre de 2016.
Vista la proposta de Plec de clàusules administratives particulars i tècniques particulars
aplicables a la contractació d’aquesta obra, redactades per la Secretaria municipal, que es
consideren conformes.
Vist l’informe del secretari – interventor de l’Ajuntament, emès d’acord amb el que disposa
l’article 275.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de tramitació ordinària per contractar les obres contingudes
en el projecte titulat CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL BARRI DEL PADRÓ I
DEL CARRER DEL PUIG, redactat per encàrrec d’aquest Ajuntament, per l’enginyer
industrial Sr. Josep Colomer Oferil (col·legiat COEIC 6115) de la mercantil COLOMERRIFÀ SLP, pel procediment obert amb més d’un criteri d’adjudicació, i amb un pressupost
d’execució per contracte de NOU-CENTS QUARANTA-DOS MIL SET-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (942.757,72 Eur), més CENT
NORANTA-SET MIL NOU-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS
(197.979,12 Eur), corresponents al 21 % d’IVA.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques particulars que
han de regir la contractació del procediment esmentat.
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Tercer.- Aprovar i autoritzar la despesa màxima de UN MILIÓ CENT QUARANTA MIL
SET-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.140.736,84
Eur), IVA inclòs, que s’ha d’imputar a la partida 1.160.60900 del vigent pressupost
municipal de despeses, d’acord amb l’informe de la Secretaria intervenció.
Quart.- Anunciar la licitació a què és fa referència en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Perfil del Contractant i al tauler d’anuncis municipal.
Cinquè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester l’AlcaldePresident perquè, si escau, formalitzin en nom de la corporació qualsevol document que
sigui necessari en relació amb aquest acord.
Sisè.- Disposar que acabades les actuacions administratives de referència i presentada la
documentació corresponent per part del licitador amb l’oferta mes avantatjosa, se’n doni
compte a aquest Ple municipal per tal que efectuï l’adjudicació del contracte.
Obert el torn d’intervencions, l’Alcaldia comenta que es tracta del següent pas, l’inici per a
la contractació de les obres.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada
per unanimitat dels membres del Ple.
3.- A.P. 049/2016.- APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE
D’EXECUCIÓ DE LA URBANITZACIÓ DEL CARRER JAUME PONS.
Vist el projecte executiu d’obra municipal titulat URBANITZACIÓ DEL CARRER “JAUME
PONS”, amb un pressupost d’execució per contracta de 182.173,38 euros (IVA vigent
inclòs), redactat per encàrrec d’aquest Ajuntament per l’arquitecte Sr. Marc Rifà Rovira
(col·legiat COAC 55195-3), aprovat amb caràcter definitiu amb caràcter automàtic, en no
presentar-se al·legacions a l’acord d’aprovació inicial adoptat per acord del Ple
Vista la proposta de Plec de clàusules administratives particulars i tècniques particulars
aplicables a la contractació d’aquesta obra, redactades per la Secretaria municipal, que es
consideren conformes.
Vist l’informe del secretari – interventor de l’Ajuntament, emès d’acord amb el que disposa
l’article 275.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’expedient de tramitació ordinària per contractar les obres contingudes
en el projecte titulat URBANITZACIÓ DEL CARRER “JAUME PONS”, redactat per
encàrrec d’aquest Ajuntament per l’arquitecte Sr. Marc Rifà Rovira (col·legiat COAC
55195-3), pel procediment obert amb un únic criteri d’adjudicació, i amb un pressupost
d’execució per contracte de CENT CINQUANTA MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS
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EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS (150.556,51 Eur), més TRENTA-UN MIL SISCENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (31.616.87 Eur), corresponents
al 21 % d’IVA.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques particulars que
han de regir la contractació del procediment esmentat.
Tercer.- Aprovar i autoritzar la despesa màxima de CENT VUITANTA-DOS MIL CENT
SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (182.173,38 Eur), IVA inclòs,
que s’ha d’imputar a la partida 1.1532.61906 del vigent pressupost municipal de despeses,
d’acord amb l’informe de la Secretaria intervenció.
Quart.- Anunciar la licitació a què és fa referència en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al Perfil del Contractant i al tauler d’anuncis municipal.
Cinquè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester l’AlcaldePresident perquè, si escau, formalitzin en nom de la corporació qualsevol document que
sigui necessari en relació amb aquest acord.
Sisè.- Disposar que acabades les actuacions administratives de referència i presentada la
documentació corresponent per part del licitador amb l’oferta mes avantatjosa, se’n doni
compte a aquest Ple municipal per tal que efectuï l’adjudicació del contracte.
Abans d’iniciar el torn d’intervencions, el regidor Sr. Ferran Martínez anuncia que
s’abstindrà de participar en el debat i en la votació d’aquest punt, atès que concorre causa
legal d’abstenció en tenir interès particular en l’assumpte que es tracta.
Dit això, l’Alcaldia, igual que en el punt anterior, fa referència a que es tracta d’un pas més,
el de la contractació de l’obra, per poder dur a terme les obres d’urbanització d’aquest
carrer.
Sense més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per DEU
(10) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, Garolera, Pons, Bansell i Corominas; i
Sres. Molas, Puigdesens i Triola).
4.- A.P. 050/2016.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2015.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2015 van ser sotmesos a informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 17
d’octubre de 2016. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 28 d’octubre de 2016, al Tauler d’Edictes de la Corporació i
al web municipal, pel període reglamentari, no s'hi han formulat reclamacions, al·legacions
ni observacions.
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al
212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció
dels següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament el compte general del pressupost de l’any 2015 de
l’Ajuntament de l’Esquirol, juntament amb tota la documentació que s’hi adjunta.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la
Corporació per a l’atorgament dels documents necessaris per donar efectivitat al present
acord.
Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2015, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que
determinen els articles esmentats en la part expositiva.
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
5.- A.P. 051/2016.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON MUNICIPAL PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I PER CESSIÓ DE
CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 3R TRIMESTRE DE 2016, PRESENTADA
A INSTÀNCIA DE SOREA SA.
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat
davant del Registre General d’aquesta corporació el cànon relatiu a la prestació del servei,
corresponent al 3r trimestre de 2016, amb la quota que resulta a favor d’aquest consistori,
adjuntant-se també l’estat de comptes actualitzat per al període esmentat, així com la
liquidació del cànon per a la cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet per al mateix
període.
Vist que tal i com estableix el corresponent acord de concessió de la prestació del servei,
l’Ajuntament de l’Esquirol haurà de procedir a aprovar les quotes resultants del cànon per
tal de procedir al seu cobrament.
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats, per al 3r trimestre de 2016 és el que
seguidament es relaciona:
3r Trimestre de 2016:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.991,92 Eur
- 637,83 Eur
1.354,09 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2016)

42,90 Eur

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el cànon concessional del servei municipal d’abastament d’aigua, el
cànon per cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet i la quota resultant a favor de
l’Ajuntament de l’Esquirol, presentat per l’empresa concessionària del servei, SOREA SA,
corresponent al 3r trimestre de 2016, d’acord amb el detall que s’indica a continuació:
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3r Trimestre de 2016:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.991,92 Eur
- 637,83 Eur
1.354,09 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2016)

42,90 Eur

Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA, i requerir-la per tal
que procedeixi al pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament.
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
6.- A.P. 052/2016.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 150/2016,
DE 22 DE NOVEMBRE, DE MANIFESTACIÓ DE CONFORMITAT D’AQUEST
AJUNTAMENT A QUE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA INICII LA TAMITACIÓ
DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC SUPRAMUNICIPAL LÍNIA AÈRIA I SUBTERRÀNIA
A 20 KV P.T. 183 ‘EL FEU’ – E.T. 868 ‘LES SALINES’.
Vista la Resolució dictada per l’Alcaldia, núm. 150/2016, de 22 de novembre, la qual és del
següent contingut literal:
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 150/2016
L’Esquirol, 22 de novembre de 2016
El Sr. David del Rio Castelló, amb NIF 44189200J, actuant en nom i representació
de la mercantil AGRO90 SL (CIF B59076802), ha presentat davant del registre
general d’aquesta corporació (E2350, de 21 de setembre de 2915) una sol·licitud
amb documentació tècnica per a la tramitació del PLA ESPECIAL URBANISTIC
SUPRAMUNICIPAL LÍNIA AÈRIA I SUBTERRÀNIA A 20 KV P.T. 183 ‘EL FEU’ –
E.T. 868 ‘LES SALINES’, que afecta els termes municipals de l’Esquirol i de Sant
Pere de Torelló.
L’article 85.2.a) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, en concordança amb l’article 107 i següents del Reglament de
la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006 de 18 de juliol, en relació a la
tramitació de les figures de planejament urbanístic de caràcter plurimunicipal,
atribuint la competència per a l’adopció dels acords d’aprovació inicial i provisional
al consell comarcal corresponent, si tots els municipis queden inclosos en l’àmbit
territorial d’una mateixa comarca.
Els municipis afectats pel PLA ESPECIAL URBANISTIC SUPRAMUNICIPAL LÍNIA
AÈRIA I SUBTERRÀNIA A 20 KV P.T. 183 ‘EL FEU’ – E.T. 868 ‘LES SALINES’
queden inclosos en l’àmbit territorial de la comarca d’Osona.
Mitjançant Resolució d’aquesta Alcaldia núm. 127/2016, del dia 6 d’octubre de
2016, es va donar trasllat de dita sol·licitud al Consell Comarcal d’Osona, a l’efecte,
si procedeix, d’adoptar els acords d’aprovació inicial i provisional de l’expedient, de
conformitat amb el que preveu l’article 85.2.a) del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
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El Consell Comarcal d’Osona ha requerit a aquest Ajuntament que manifesti
explícitament la seva conformitat a la tramitació d’aquest expedient.
Fent ús de les facultats que legalment m’han estat conferides
RESOLC:
Primer.- Manifestar la conformitat de l’Ajuntament de l’Esquirol a que el Consell
Comarcal d’Osona, de conformitat amb el que preveu l’article 85.2.a) del Text refós
de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, iniciï la
tramitació del PLA ESPECIAL URBANISTIC SUPRAMUNICIPAL LÍNIA AÈRIA I
SUBTERRÀNIA A 20 KV P.T. 183 ‘EL FEU’ – E.T. 868 ‘LES SALINES’, que afecta
els termes municipals de l’Esquirol i de Sant Pere de Torelló, d’acord amb la
sol·licitud formulada pel Sr. David del Rio Castelló, amb NIF 44189200J, actuant en
nom i representació de la mercantil AGRO90 SL (CIF B59076802), davant
d’aquesta corporació (E2350, de 21 de setembre de 2915).
Segon.- Indicar que la conformitat manifestada s’entén sens perjudici de l’emissió
dels informes o la formulació d’al·legacions que pugui realitzar aquesta corporació
per raó de la tramitació de l’expedient.
Tercer.- Notificar la present Resolució al Consell Comarcal d’Osona, als efectes
corresponents, i donar-ne compte de la seva adopció al Ple municipal en la propera
sessió que aquest celebri, a l’efecte de, si s’escau, la seva ratificació.
Així ho disposo.
L’Alcalde, signat: Àlex Montanyà i Rifà; Davant meu: El Secretari interventor interí,
signat: Lluís Xandri i Molas
Atès que la mateixa Resolució preveia la seva ratificació, si així s’esqueia, per part del Ple
municipal.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar, en el seu contingut íntegre, la Resolució dictada per l’Alcaldia, núm.
150/2016, de 22 de novembre, el redactat de la qual consta a la part expositiva del present
acord.
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes corresponents.
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica que en tractar-se d’un Pla Especial
d’àmbit supramunicipal, aquest pot ser tramitat o bé individualment per cada un dels
Ajuntaments afectats o bé, si els municipis pertanyen a una mateixa comarca, pel Consell
Comarcal corresponent. En aquest cas, diu, es va considerar que per raons d’economia
processal, en lloc d’haver de tramitat dos expedients, un cada municipi, amb la conseqüent
duplicitat en els tràmits que això implicava, el millor era que es tramités des del Consell
Comarcal, cosa que s’ha fet. No obstant això, el Consell va demanar a cada un dels
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Ajuntaments que amb caràcter previ manifestés la seva conformitat a aquesta tramitació,
sens perjudici del tràmit d’audiència, moment en el qual els ajuntaments es podran
pronunciar sobre el contingut del projecte. Tot i que la legislació no ho especifica, el
Consell Comarcal va estimar que aquesta conformitat fos manifestada per l’òrgan que, en
el cas de tramitació municipal, tenia la competència per a l’aprovació inicial i provisional,
això és el Ple de la corporació.
Sense que hi hagi intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es sotmet
a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.40
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, desitjant un bon any a tots els presents, i de
la qual, com a secretari, en dono fe.
El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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