ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 06/2014
NÚM.: 06/2014
DATA SESSIÓ: 8 DE JULIOL DE 2014
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 022 a 025.
HORA: 20.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sra. Alba Molas Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó
Sr. Joan Matavera Rifà
Sr. Josep Castells Casellas
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez
Sr. Sebastià Riera Cusí
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Joan Callejón Creus
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. 022/2014.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.
•

Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 05/2014, de 13 de maig

Sense que es formulin esmenes, l’acta és sotmesa a consideració del plenari, resultant
aprovada per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 023/2014.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE FESTES
LOCALS AL MUNICIPI DE L’ESQUIROL PER A L’ANY 2015.
Atès el que preveuen l’article 37 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març; l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de
28 de juliol; i l’Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
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EMO/133/2014, de 14 d’abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals
per a l'any 2015 a Catalunya.
Atès que els municipis han de proposar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, al
Conseller, qui les fixarà mitjançant ordre.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que
fixi com a festes locals (retribuïdes i no recuperables) del municipi de l’Esquirol per a l’any
2015, els dies següents:
1a Festa Local:
Comú per a tot el municipi:
2a Festa Local:
Per al nucli de L’Esquirol:
Per al nucli de Cantonigròs:
Per al nucli de Sant Martí Sescorts:

2 d’abril (Dijous Sant)

25 de maig (Dilluns de Pasqua
granada)
17 d’agost (Dilluns de Festa
Major)
11 de novembre (Sant Martí)

Segon.- Notificar la present resolució al Conseller d’Empresa i Ocupació, i donar-la a
conèixer al municipi.
Una vegada explicat que la proposta recull les fetes habituals del municipi, una de comuna
per a tot ell i una segona, concreta per a cada nucli de població, i sense que hi més
intervencions, aquesta és sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels
membres del Plenari presents en la sessió.
3.- A.P. 024/2014.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ
D’HABITANTS I DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2014.
Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants corresponent al municipi de Santa Maria de
Corcó (avui l’Esquirol), realitzada per part de la Diputació de Barcelona, i corresponent a
l’exercici de 2013.
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’ha facilitat a aquest Ajuntament la xifra de
població a 1 de gener de 2014.
Atès que d’acord amb la normativa vigent, cal procedir a l’aprovació la gestió del Padró
d’Habitants d’aquest municipi realitzada per la Diputació de Barcelona, en la data de
referència.
Vistes les facultats atribuïdes al Ple de la corporació
En ús de les atribucions plenàries de l’article 52 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 81
del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, aprovat per Reial Decret
1690/1986, de 11 de juliol.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de l’Esquirol –realitzada per la
Diputació de Barcelona-, i els resultats de la revisió anual del Padró municipal d’habitants,
de la qual resulta que la xifra oficial de població del municipi de Santa Maria de Corcó (avui
l’Esquirol) a 1 de gener de 2014 és de 2.188 habitants, dels quals 1.101 són homes i 1.087
són dones.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la
corporació –Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà- per a l’atorgament de quants documents siguin
necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona i a l’Institut Nacional
d’Estadística per al seu coneixement i als efectes corresponents.
Comentades les xifres resultants per part dels membres del plenari, i sense que hi hagi
més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del Ple municipal, resultant
aprovada per unanimitat dels presents.
4.- A.P. 0025/2014.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’APLANAMENT EN ELS RECURSOS
CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES DE
TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL,
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC
LOCALA FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES
D’INTERÈS GENERAL.
Aquest Ajuntament de L’Esquirol (abans Santa Maria de Corcó) va aprovar l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general, per als exercicis
2009 i 2011, seguint el model proposat per la Diputació de Barcelona.
Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de dita
taxa en la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme de Gestió
Tributària.
Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les
facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant liquidacions
en concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses
explotadores de serveis de subministres d'interès general, corresponents a les diverses
operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança fiscal aprovada pels dits
Ajuntaments.
Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia mòbil
van interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos
Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han
formulat, en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
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En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del Contenciós
Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial davant el Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant Interlocutòria de data 30 de
gener de 2014 en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara:
El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de
2012, Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el
sentido de que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por la
utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o privada, o
por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva
2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la
autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización),
a los operadores que prestan servicios de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios
de dichos recursos."
Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la Interlocutòria
anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-57/11 y C-58/11)
formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes:
"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:
1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de
7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el
sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de
recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la
misma, a los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan
para prestar servicios de telefonía móvil.
2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a
los particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos
jurisdiccionales nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los
poderes públicos incompatible con dicho artículo"
L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener de
2014, ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin propietàries de
les xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació.
En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions
presentades per l'Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita
sentència, el Tribunal Suprem ha dictat un gran número de sentències en les quals declara
la nul·litat dels preceptes de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò que fa
referència a la regulació del fet imposable i condició de subjecte passiu d'aquelles
operadores que no siguin propietàries de les xarxes a través de les quals s'efectuïn els
subministraments, així com al mètode de quantificació de la taxa previst a la pròpia
Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de l'Ordenança referent a la
quantificació.
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Per totes, la Sentència del Tribunal Suprem de data 15 de març de 2013, resol
expressament al respecte:
"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la
representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia dictada,
con fecha 17 de septiembre de 2009, por la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección
Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 271/2008,
que se casa y anula.
SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo
interpuesto por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros de interés general, del Ayuntamiento de Abrera,
declarando, en relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la nulidad del
último inciso ("con independencia de quien sea el titular de la red") del apartado 2 del
artículo 2; del apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de
la tasa regulada a las empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de
las cuales se efectúen los suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o
interconexión a las mismas; y del artículo 5.
TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación
ni sobre las devengadas en la instancia.
En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels
Tribunals sentenciadors, resulta procedent aplanar-se als recursos contenciosos
administratius 243/2009, 433/2011 TE i 300/2011 R, que es segueixen davant del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en
els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència
abans transcrita, amb la finalitat d'acatar els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar
litigis innecessaris.
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament,
interposats per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora de la
taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministres d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per als
exercicis que, així mateix s’especifiquen, i que es troben en tramitació davant el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en els estrictes termes continguts a la decisió del
Tribunal Suprem expressada a la sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord:
Nº RECURS

RECURRENT

EXERCICI

243/2009

Telefónica Móviles España, SA

2009

433/2011 TE

Telefónica Móviles España, SA

2011
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Nº RECURS

RECURRENT

EXERCICI

300/2011 R

France Telecom España, SA

2011

Segon.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
Obert el torn de paraules, es comenta per part de la Secretaria que els Serveis Jurídics de
la Diputació de Barcelona han modificat mínimament la proposta respecte de la que
constava en l’expedient, en el sentit d’afegir a l’acord primer “en els estrictes termes
continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència transcrita a la part
expositiva d’aquest acord”.
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant
aprovada per unanimitat dels membres del plenari presents en la sessió.
5.- A.P. 026/2014.- PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP MUNICIPAL DE CABRERÈS I
PROGRÉS, PER VIA D’URGÈNCIA, DE REPROVACIÓ A L’ALCALDE DEL MUNICIPI
PER INCOMPLIMENT CONTINUAT DE LES OBLIGACIONS QUE LI IMPOSA EL
REGLAMENT REGULADOR DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL (CEM).
Per part dels membres del grup municipal de Cabrerès i Progrés es demana la
incorporació, per via d’urgència, de condemna de la conducta de l’Alcalde del municipi, per
l’incompliment continuat de les obligacions que li imposa el Reglament Regulador del
Consell Escolar Municipal (CEM), i, encara més, per no haver atès l’exigència legal que es
deriva de la sol·licitud presentada pels membres del Consell Escolar Municipal de
convocatòria d’una sessió extraordinària del Plenari d’aquest òrgan, amb registre d’entrada
a les oficines del consistori núm. 622 i datat el 20 de maig del 2014.
Comentada la proposta i la seva urgència, es sotmet a consideració del Ple municipal, qui
aprova la urgència i la incorporació del punt a l’ordre del dia per unanimitat dels presents.
El Sr. Castells, en nom del grup municipal de Cabrerès i Progrés, procedeix a la lectura de
la proposta a debatre, amb el següent contingut literal:
“El grup municipal de Cabrerès i Progrés proposa l’aprovació d’una resolució del
ple de l’Ajuntament de l’Esquirol per la qual aquest ple condemna la conducta
del senyor alcalde, senyor Àlex Montanyà Rifà, consistent en l’incompliment
continuat de les obligacions que li imposa el Reglament Regulador del
Consell Escolar Municipal (CEM), i, encara més, per no haver atès l’exigència
legal que es deriva de la sol·licitud presentada pels membres del Consell Escolar
Municipal de convocatòria d’una sessió extraordinària del Plenari d’aquest òrgan,
amb registre d’entrada a les oficines del consistori número 622 i datat el 20 de maig
del 2014.
El dia 17 de desembre del 2009 el ple va aprovar per unanimitat, amb el vot també
del senyor Àlex Montanyà Rifà, la proposta del nostre grup d’iniciar el procés per a
la constitució del Consell Escolar Municipal. En el procés de discussió quedava clar
que l’objectiu de l’existència d’un Consell Escolar Municipal consisteix a sotmetre a
consideració de tots els sectors afectats, i de forma conjunta, totes les qüestions de
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l’àmbit de la formació i l’educació dels joves del municipi. Per això, el Consell
Escolar Municipal també compta entre els seus membres representants dels grups
municipals.
El dia 8 de febrer del 2011 el ple municipal va aprova per unanimitat el Reglament
regulador del Consell Escolar Municipal de l’Esquirol. El vot del senyor Àlex
Montanyà Rifà també forma part d’aquesta unanimitat. Aquest Reglament va ser
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 28 de febrer del 2011.
El 17 de novembre del 2011 va tenir lloc la sessió constitutiva del Consell Escolar
Municipal, entre altres amb la representació del grup municipal del qual és cap de
llista el senyor Àlex Montanyà Rifà.
El 22 de novembre de 2012 va tenir lloc sessió ordinària del Consell Escolar
Municipal, amb l’assistència del senyor Àlex Montanyà Rifà en representació del
grup municipal del qual és cap de llista.
El 26 de juny de 2013 fa tenir lloc sessió ordinària del Consell Escolar Municipal,
sessió en la qual no hi va haver representació del grup municipal d’AUD.
El 12 de gener de 2012 es va constituir en el si del Consell Escolar Municipal una
comissió de treball per a la preparació del Reglament d’atenció a la infància i a la
família.
El 7 de juny de 2012 es va reunir la Comissió Permanent del Consell Escolar
Municipal.
A les oficines municipals hi ha documentació escrita i signada per la secretària
tècnica del Consell Escolar Municipal i pel seu president d’aquell moment de totes
les reunions esmentades.
A la web de l’ajuntament hi ha penjada la Memòria del curs 2011-2012 que el
Consell Escolar Municipal va aprovar en el seu moment. Entre el suggeriments que
l’anterior president del CEM va traspassar per escrit a l’actual equip de govern hi
havia el de la convocatòria del CEM per a la redacció i aprovació de la Memòria del
curs 2012-2013, que s’ha de trametre al Consell Escolar Territorial i als Serveis
Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Ensenyament.
Al primer paràgraf de l’article 15 del Reglament s’especifica que el Consell Escolar
Municipal es reunirà en plenari com a mínim tres vegades durant el curs escolar. Al
paràgraf tercer, d’altra banda, es diu que les convocatòries extraordinàries del
Plenari es podran fer a iniciativa del president o per sol·licitud d’un terç com a mínim
dels seus membres.
En el ple del 13 de maig passat, arran d’una pregunta de la senyora Rodrigo “sobre
la informació apareguda al Facebook de l’escola en què es parla de la construcció
d’una pista de pàdel sobre un espai de la piscina que és utilitzat com a pati durant
el curs” (cita literal de l’acta d’aquell ple) es va obrir un llarg debat en el qual, entre
altres qüestions, “des del public es lamenta que no se’ls hagi tingut en compte per
res. I es diu que s’ha optat per una política de fets consumats, que el fil és posat a
l’agulla a punt de cosir” (cita literal de l’acta del ple). Aquest públic, segons l’acta del
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ple, estava “format bàsicament per personal docent de l’escola i representants de
l’AMPA”.
Davant del que interpretem con a considerable mostra d’insatisfacció amb les
respostes rebudes durant el ple sobre la qüestió, vist que els grups municipals
tampoc havíem estat informats, des de la nostra representació en el Consell
Escolar Municipal vam donar suport a la sol·licitud de convocatòria d’un plenari
extraordinari que ha de convocar l’alcalde, d’acord amb el Reglament corresponent
i tal com s’ha citat més amunt.
En data 20 de maig del 2014, més d’un terç dels membres del Consell Escolar
Municipal van presentar al registre municipal la sol·licitud de convocatòria d’un
plenari extraordinari del CEM, una entra que com s’ha dit està registrada amb el
número 622.
Fins avui no ha estat convocat el plenari del Consell Escolar Municipal de l’Esquirol,
ni ordinàriament ni extraordinàriament.
Insistim que considerem que el sentit final de la creació d’òrgans de participació
consisteix a evitar les conxorxes possibles en reunions bilaterals entre l’alcaldia i
una de les parts afectades, sigui quina sigui, sense la presència de totes les altres
parts igualment afectades.
Així doncs, Cabrerès i Progrés proposa al ple l’aprovació del següent text de
condemna a l’actitud de passivitat i de menysteniment de l’alcalde respecte a les
normes democràtiques i participatives de què s’ha dotat el mateix Ajuntament, i
encara més havent-hi hagut una sol·licitud formal i legal dels representants legals
suficients d’una d’aquestes institucions de participació, que és el Consell Escolar
Municipal.
El ple municipal reprova la conducta del senyor Àlex Montanyà Rifà, alcalde
de l’Esquirol, pel menysteniment als òrgans de participació ciutadana de què
ens hem dotat i als membres representatius del Consell Escolar Municipal, als
quals ni tan sols ha respost l’exigència d’una convocatòria sol·licitada el 20
de maig d’enguany.
L’Esquirol, u de juliol del 2014
Per Cabrerès i Progrés:
Signat: Sebastià Riera Cusí, Pep Castells Casellas i Xavier Pàmies Giménez”
Llegida la proposta per part del Sr. Castells, la Sra. Molas explica que efectivament té
constància de l’entrada a la qual es fa referència. Que en la reunió del Consell Escolar de
l’escola, al final, es demanaren explicacions sobre el tema del pati, i que ella els explicà
que no hi havia res decidit sobre el Pàdel, i que ella entén que aquesta qüestió s’ha de
parlar amb l’AMPA, atès que es tracta d’un terreny municipal no afecte a l’escola.
Seguidament llegeix la normativa que estableix les dimensions mínimes que han de tenir
els patis de les escoles, i conclou la seva intervenció indicant que no considera que aquest
sigui un tema urgent que justifiqui la convocatòria extraordinària d’un Consell Escolar
Municipal.
El Sr. Castells, per la seva banda, indica que en cap cas s’ha qüestionat el tema de les
dimensions del pati ni de l’assistència de la regidora al Consell Escolar del Centre, sinó
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que el Consell Escolar Municipal no s’ha reunit ni demanant-ho qui ho pot demanar, i és
per això que es fa la reprovació, pel fet que no s’ha convocat el Consell Escolar Municipal
quan ho marca el reglament i això és el que es reprova.
La Sra. Molas li respon que la convocatòria ja es farà, i que si hagués passat un any
entendria la reprovació, però insisteix en què ja es convocarà.
El Sr. Riera intervé per indicar que cal complir el que tenim escrit i per això la reprovació.
Que vist com han anat les coses els ha semblat (a CiP) que l’havien de plantejar.
El Sr. Mas, per la seva banda, pregunta si s’ha parlat amb la gent de l’AMPA i si es farà la
pista de pàdel.
L’Alcalde li respon que s’ha parlat amb l’AMPA i que s’està valorant el tema de la pista de
pàdel, i que així se’ls va exposar. Indica, al mateix temps, que no s’ha localitzat en seu
municipal cap document pel qual es cedeixi l’espai del pati d’herba a l’escola.
El Sr. Mas diu que del camp de futbol una part no és pati de l’escola i que l’altra part ho és
perquè hi ha un conveni.
El Sr. Pàmies demana que no es parli d’això, ja que no és el tema que s’està plantejant.
Sense més intervencions, la proposta resulta aprovada per set (7) vots a favor (Srs. Mas,
Comas, Matavera, Riera, Castells i Pàmies, i Sra. Rodrigo) i tres (3) vots en contra (Srs.
Montanyà i Bagaria, i Sra. Molas).
6.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL DE L’EXERCICI 2013.
Es dóna compte al Ple municipal de la resolució adoptada per l’alcaldia (alcalde accidental)
núm. 82/2014, de 2 de juliol, d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal
corresponent a l’exercici 2013, amb el següent contingut literal:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 82/2014
L’Esquirol, 2 de juliol de 2014
Vist l’expedient de liquidació del pressupost de l’exercici 2013 formulada per
l’interventor en compliment del que disposa l’article 191 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març.
Vist l’informe emès pel secretari – interventor de la corporació.
Resultant que la liquidació de despeses i ingressos pendents de l’exercici anterior
que han d’incorporar-se en concepte resultes al pressupost refós no produeix
dèficit.
Fent ús de les facultats que legalment m’han estat conferides
RESOLC:
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Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, que s’adjunta en
annex amb el corresponent detall, i que presenta el següent estat:
Existència en caixa a 31 de desembre de 2013
Pendent de cobrament a la mateixa data

1.020.495,50 Euros
622.082,34 Euros

Suma

1.642.577,84 Euros

Pendent de pagament a la mateixa data
Ingressos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria
Romanent per despeses afectades
Total romanent per despeses generals

134.254,65 Euros
90.038,51 Euros
1.418.284,68 Euros
173.500,00 Euros
1.244.784,68 Euros

Segon.- Donar-ne compte al Ple municipal en la propera sessió que aquest celebri.
Tercer.-Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Quart.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat el
compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària de la liquidació del
pressupost de 2011, en compliment del Pla de Viabilitat Econòmica aprovat en
sessió plenària d’11 de març de 2010.
Així ho disposo,
L’Alcalde acctal., signat: Joan Callejón i Creus; Davant meu, El Secretari interventor
iterí, signat: Lluís Xandri i Molas”
Els membres del Ple es donen per assabentats.
7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA.
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els
números 055/2014 a la 082/2014, dictades entre els dies 2 de maig i 2 de juliol de 2014.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
8.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números
060/2014 a 092/2014; adoptats en sessions de dates 12 de maig, 2 i 16 de juny de 2014.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
9.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Riera pregunta en relació a l’execució de sentència d’un
habitatge a Cantonigròs, atès que entre els acords de Junta de Govern Local hi ha la
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llicència d’obres per al compliment de la mateixa i que en el mateix es fa referència a
escrits judicials dels quals no en tenen constància.
El Secretari li respon sobre aquest tema que efectivament s’ha concedit una llicència per a
l’execució de les obres en compliment de la sentència judicial. Sobre el tema de la
documentació, explica que les notificacions es fan a través de procurador, no directament a
l’Ajuntament, i per això no figuren al registre, tot i que sí consten en l’expedient
administratiu.
S’obre un debat sobre les possibles conseqüències econòmiques per a l’Ajuntament i
sobre qui ha de fer-se càrrec finalment d’això. Des del govern municipal s’indica que
s’anirà informant al Ple sobre aquest tema.
També pregunta sobre la planta de tractament de purins, sobre si està tancada. Fa
referència a una entrada per la qual es demana còpia íntegra i urgent. Demana informació
sobre aquest tema.
El Sr. Bagaria explica la reunió que va mantenir amb el Sr. Miquel Romans, conseller
comarcal. Respon que les plantes estan parades pel tema de les primes de producció
elèctrica. També explica que el DARP s’està implicant en el tema, i que en aquests
moments s’està pendent de la reunió que han de mantenir demà el Consell Comarcal,
representants del sector ramader i la Direcció General d’Agricultura per parlat del tema. De
tota manera, indica que el principi és el de qui contamina paga, i explica alguns mètodes
de reducció de producció de purins que ja s’estan aplicant, com ara en l’alimentació dels
animals.
El Secretari comenta que efectivament existeix aquesta entrada, però que desconeix la
relació del sol·licitant amb el tema. Se li ha demanat telefònicament que acrediti l’interès en
l’expedient i que indiqui exactament quina és la documentació que sol·licita (projecte
d’obres, d’activitats, .....).
El Sr. Alcalde, per la seva banda, esmenta que darrerament s’han atorgat algunes
llicències d’obres relacionades amb el tema dels purins, i que a data d’avui no consta que
hi hagi hagut denúncies ni s’ha detectat cap abocament il·legal. Indica que fa falta una
solució amb urgent i que sigui òptima, i que tot i que les basses són plenes no ho són a
vessar.
El Sr. Riera pregunta ara en relació al canvi de sistema de gestió del PA2.
El Secretari li respon que el canvi obeeix a la necessitat de complir la sentència judicial que
declara la nul·litat d’algunes llicències d’obres per la manca d’aprovació de projecte de
reparcel·lació, fet que n’impedeix la concessió de noves llicències. El sistema de
compensació atorga la iniciativa als particulars, mentre que en el de cooperació la iniciativa
és municipal, i que a més de facilitar-ne la gestió implica uns costos menors.
El Sr. Riera fa incís en el fet que en el premi de batxillerat únicament s’han presentat 2
treballs.
El Sr. Alcalde li respon que aquest fet va ser una sorpresa per a ell, ja que es va fer la
mateixa difusió que en les edicions anteriors i en canvi només s’han presentat 2 treballs.
El Sr. Pàmies pregunta si pot ser degut a poc temps.
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El Sr. Castells, en relació a l’institut Cirviànum, comenta que ho varen rebre ordinàriament
com sempre per correu electrònic, i que ell personalment es va cuidar de fer la difusió, però
que en canvi per correu postal la informació no va arribar.
El Sr. Riera pregunta sobre la subvenció sol·licitada per a espais naturals.
El Sr. Alcalde li respon que es va pensar en ordenar l’accés a Cabrera, senyalització,
aparcament, .... i que això s’ha concretat en el document elaborat per Geosilva.
El Sr. Castells fa esment a que anys enrere es varen concedir a l’ajuntament 68.000 euros
per a senyalització, tot reflexionant sobre el fet que a ell se li escapa la proporció dels
costos.
El Sr. Comas pregunta sobre els arbres arrossegats a Campamà.
El Sr. Alcalde comenta que hi va anar personalment i que ara està ordenat.
El Sr. Comas adverteix que a Cabrera hi ha una part que no és d’Osona.
El Sr. Alcalde li diu que en la part que s’intervé es tota d’aquí.
El Sr. Mas pregunta sobre les obres del “Centre Excursionista”.
El Sr. Alcalde li respon que les obres s’han iniciat d’acord amb el projecte.
El Sr. Mas pregunta sobre els expedient de disciplina urbanística.
El Secretari li respon que els expedients es varen incoar i que es van notificar als
interessats (presumptes infractors) i que aquests han presentat els plecs de descàrrec, que
ara cal valorar, i han manifestat la seva voluntat de legalització de les obres realitzades,
que també cal valorar si realment és possible o no.
El Sr. Mas pregunta sobre les pintades als rètols d’indicació del municipi.
El Sr. Alcalde indica que la Diputació de Barcelona ja els ha retirat.
El Sr. Mas indica que el problema són les pintades i pregunta si s’ha fet res al respecte per
tal d’evitar que es produeixin i que es substitueixi la retolació.
El Sr. Alcalde li respon que dos dies després que el canvi de nom fos efectiu aquest fet es
va comunicar a tothom, amb l’objectiu que es procedís a fer els canvis que toquessin. Pel
que fa a les pintades, quan aquestes van aparèixer, es va trucar immediatament per tal
que es retiressin els rètols, cosa que la Diputació ha fet avui mateix.
El Sr. Comas diu que és molt lamentable que no hi hagi respecte.
El Sr. Alcalde informa que durant Sant Joan es van produir desperfectes per un import de
2.000 o 3.000 euros a les piscines, al mobiliari urbà, a bústies particulars, .... que van
aparèixer defecacions a les piscines.
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Des del públic, el Sr. Creus pregunta si aquests fets són denunciables, ja que ell, des del
seu domicili, els podia fotografiar.
El Sr. Alcalde li respon que quan es té coneixement dels fets, es contacta amb els mossos
d’esquadra, i que si algun veí ho veu, els pot avisar directament.
El Sr. Creus pregunta si el nivell del local de la plaça serà el mateix.
El Sr. Alcalde li respon que hi haurà 3 graons.
El Sr. Creus pregunta si no es pot fer tot pla.
El Sr. Mas diu que el projecte ho preveia tot a nivell.
El Sr. Alcalde respon que en el replanteig es va canviar.
Des del públic, el Sr. Albanell pregunta en relació a dues entrades, del 18 de febrer i del 28
de maig, de l’AACC a les quals no s’ha donat resposta, i en els quals es sol·licita la
incoació d’expedient d’acció de regrés pel cas de mobbing ja conegut i en l’altra es sol·licita
que se’ls entregui la documentació per tal que l’AACC la pugui exercir directament, tot
preguntant, també, si l’Ajuntament exercirà l’acció de regrés.
El Secretari intervé per explicar que està elaborant l’informe sobre aquest tema, que és un
tema complex sobre el qual no hi ha jurisprudència i que la doctrina no és unànime, tot
indicant que espera poder-lo tenir acabat abans de vacances.
El Sr. Riera pregunta en relació al tema del compliment de sentència en el sector de
Serramitjana.
El Sr. Alcalde li respon que s’estan recollint les dades del veïns per convocar-los a una
reunió i exposar-los el tema.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 21.15
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, 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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