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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 04/2020 
 
NÚM.: 04/2020 
DATA SESSIÓ: 3 D’AGOST DE 2020 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 010 a 016. 
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 
Sra. Alba Molas i Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sra. Sílvia Grau Parramón 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sr. Francesc Illamola Puntí 
 
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. 010/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, 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, 1R TRIMESTRE DE 
2020, 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 1r trimestre de 2020, 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. 
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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 1r trimestre de 2020 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

1r Trimestre de 2020:      1.501,32 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:           863,49 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2020)       16,67 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 1r trimestre de 2020, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

1r Trimestre de 2020:      1.501,32 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:           863,49 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2020)       16,67 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 hi hagi intervencions per part dels regidors i regidores, la proposta resulta 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 011/2020.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM DE L’ESQUIROL, NÚM. 01/2019, EN L’ÀMBIT DEL SECTOR 
PMU 8 DE CANTONIGRÒS. 
 
En la sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2019, el Ple de l’ajuntament de l’Esquirol 
va adoptar, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que legalment en 
formen part, l’Acord Plenari núm. 041/2019, pel que es resolgué aprovar inicialment la 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE L’ESQUIROL, NÚM. 01/2019, EN L’ÀMBIT DEL 
SECTOR PMU 8 DE CANTONIGRÒS, redactada per URBANING (IDEEM INNOVA SL) 
per encàrrec d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb el procediment regulat al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles concordants aplicables del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, es sotmeté 
l’expedient a exposició pública, pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels 
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corresponents anuncis, al Tauler d’anuncis electrònic de la corporació (www.lesquirol.cat), 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (de 3 de gener de 2020), al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (núm. 8035, de 3 de gener de 2020) i al diari EL PUNT AVUI de 
data 30 de desembre de 2019. 
 
Durant el referit termini, d’acord amb certificació emesa per la Secretaria Municipal, no es 
formularen al·legacions. 
 
No concorren, en aquest expedient, les circumstàncies per a atorgar tràmit d’audiència als 
municipis limítrofes, ja que l’àmbit del pla que es modifica no limita amb l’àmbit territorial de 
cap d’ells. 
 
Es considerà la inexistència d’organismes públics afectats per raó de llurs competències en 
relació a aquest expedient, pel que no es sol·licità l’emissió d’informes. 
 
Vist allò que disposen els articles 96 en relació al 76 i següents del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles 
concordants aplicables del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE 
L’ESQUIROL, NÚM. 01/2019, EN L’ÀMBIT DEL SECTOR PMU 8 DE CANTONIGRÒS, 
redactada per URBANING (IDEEM INNOVA SL) per encàrrec d’aquest Ajuntament 
 
Segon.- Notificar l’adopció del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, trametent-se la documentació necessària, per mitjans electrònics, per 
tal que procedeixi, si s’escau, a la seva aprovació definitiva en el termini màxim de tres 
mesos i corresponent publicació, d’acord amb el que disposen els articles 80, 85 i 89 del 
Text refós de la Llei d’Urbanisme. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Callejon pregunta sobre una instància presentada 
formulant al·legacions per part d’un veí del municipi. El Secretari diu que efectivament, el 
Sr. en qüestió va presentar un escrit telemàtica en data 7 de febrer de 2020, en el qual 
s’indicava que “Adjunto instancia” i sol·licitant que “Tingue com a presentada la instancia 
adjunta”, sense que consti cap document adjunt, ni cap referència a la formulació 
d’al·legacions de cap tipus. 
 
Sense que hi hagi més intervencions per part dels membres del plenari, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per NOU (9) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, 
Garolera, Martínez i Pons; i Sres. Molas, Grau, Puigdesens i Redon) i DOS (2) vots en 
contra (Srs. Callejón i Illamola). 
 
3.- A.P. 012/2020.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 1/2020 
DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL. 
 
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de 
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suplement de crèdit i crèdit extraordinari, núm. 01/2020. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març -TRLRHL-, 
quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i 
no existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el 
consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió 
de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, 
que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple 
de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. 
Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei. 
 
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i 
aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre 
informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò 
establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març -TRLRHL-. 
 
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de 
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions que estimin pertinents. 
 
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament Ple 
que acordarà, al mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 
del vigent Pressupost en la seva modalitat de suplement de crèdit. 
 
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària 
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la 
Secretaria General. 
 
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal 
en la seva modalitat de suplement de crèdit, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment de l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost 
Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, que es finança 
amb transferències de crèdit negatives, següent detall: 
 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Partida Pressupostària Import Concepte 

1.011.35900 1.500,00 Despeses Financeres 

1.170.22113 3.260,00 Recollida d’animals 

1.323.46200 12.000,00 Escola de música El Faristol 
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1.334.13000 1.000,00 Personal laboral punt jove 

1.340.22799 13.700,00 Altres treballs socorristes piscina 

1.342.21201 1.800,00 Piscina Cantonigròs 

1.342.63203 9.300,00 Zona esportiva – vestidors 

1.920.12000 2.950,00 Retribucions bàsiques funcionaris (A1) 

1.920.12004 1.350,00 Retribucions bàsiques funcionaris (C2) 

1.920.12005 640,00 Retribucions bàsiques funcionaris (E) 

1.920.22604 1.000,00 Despeses jurídiques 

1.924.22799 26.700,00 Despeses imprevistes i no classificades 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Partida Pressupostària Import Concepte 

1.1532.63201 25.000,00 Aparcament Cantonigròs 

1.160.60900 48.400,00 Clavegueram Pg. Pedró i C. del Puig 

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT NEGATIVES 

Partida Pressupostària Import Concepte 

1.133.60910 -8.000,00 Aparcament La Foradada 

1.151.60903 -71.000,00 Urbanització Camí Ral 

1.1532.61903 -9.900,00 Projecte urbanització quatre camins 

1.1532.61907 -9.900,00 Projecte carrer Osona 

1.171.62101 -10.000,00 Projecte zona lleure l’Esquirol, 3a fase 

1.342.62701 -39.800,00 Projecte Els Gorgs 

 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions 
que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es 
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica la modificació, fent avinent que caldrà 
més modificacions pressupostàries per fer front als efectes de l’emergència sanitària. 
 
El Sr. Callejón diu que no tot està motivat pel Còvid, i pregunta sobre l’aparcament de 
Cantonigròs. 
 
El Sr. Alcalde li respon que és en previsió de la liquidació de l’obra. 
 
El Sr. Callejón pregunta si això és degut al fet que van haver de desmuntar part d’allò 
construït. 
 
El Sr. Alcalde li respon que si hi ha hagut un error, l’empresa l’ha assumit. Que això és per 
la liquidació de l'obra. 
 
El Sr. Callejón diu que són molts diners i que ja ho comentaran. 
 
Sense que hi hagi més intervencions per part dels membres del plenari, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per NOU (9) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, 
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Garolera, Martínez i Pons; i Sres. Molas, Grau, Puigdesens i Redon) i DOS (2) vots en 
contra (Srs. Callejón i Illamola). 
 
4.- A.P. 013/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE 
GENER DE 2020 I DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS REALITZAT 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants corresponent al municipi de l’Esquirol, 
realitzada per part de la Diputació de Barcelona, i corresponent a l’anualitat de 2019. 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’ha facilitat a aquest Ajuntament la xifra de 
població a 1 de gener de 2020. 
 
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. 
 
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. 
 
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 l’Esquirol a 1 de gener de 
2020 és de 2.186 habitants, 1.098 homes i 1.088 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 els presents acords a l’Institut Nacional d’Estadística per al seu 
coneixement i als efectes corresponents. 

 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels 
membres del Ple. 
 
5.-A.P. 014/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE FORMULACIÓ DE PROPOSTA DE 
FESTES LOCALS 2021 AL MUNICIPI DE L’ESQUIROL. 
 
Atès el que preveuen l’article 37 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 
28 de juliol; i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes 
locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a 
proposta dels municipis respectius. 
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Atès, doncs, que els municipis han de proposar dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a que aquest les fixi 
mitjançant Ordre. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l'adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, que fixi com a festes locals (retribuïdes i no recuperables) del municipi de 
l’Esquirol per a l’any 2021, els dies següents: 
 

1a Festa Local: 

Comú per a tot el municipi:    1 d’abril (Dijous Sant) 
 
2a Festa Local: 

Per al nucli de L’Esquirol: 24 de maig (Dilluns de pasqua 
granada) 

Per al nucli de Cantonigròs: 16 d’agost (Festivitat de Sant 
Roc) 

Per al nucli de Sant Martí Sescorts: 11 de novembre (Sant Martí) 
 
Segon.- Notificar els presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i Família de 
la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents,  i donar-la a conèixer al municipi. 

 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels 
membres del Ple. 
 
6.- A.P. 015/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI TIPUS SOBRE 
L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DE LA NÒMINA DELS EMPLEATS 
DELS ENS LOCALS (AGINEEL) PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Fets 
 
1. La Diputació de Barcelona, des de l’any 2003, en el marc de les competències atribuïdes 
per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i per la Llei 8/1987, 
de 15 d’abril, municipal de règim local de Catalunya (actual text refós de la Llei Municipal i 
de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), va posar 
en marxa la iniciativa de facilitar assistència tècnica i material en la confecció de la nòmina 
dels empleats dels ens locals de l’àmbit territorial de Barcelona, per tal de donar suport a 
dites entitats locals en aquelles funcions de la gestió dels recursos humans que 
requereixen un constant i creixent esforç d’adequació tant tècnic com tecnològic. 
 
2. L’assistència se centrava en l’assumpció per la Diputació de Barcelona de la gestió 
informatitzada de la nòmina dels empleats de les entitats locals d’aquelles entitats que, per 
la seva insuficient capacitat econòmica o de gestió o per la seva mancança dels mitjans 
tècnics idonis per a la gestió electrònica de determinats aspectes, no podien fer front de 
forma eficaç a dita gestió i que prèviament havien d’adoptar el preceptiu acord de 
col·laboració que es configurava com una encomanda de gestió en favor de la Diputació.  
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3. Des de la posada en marxa d’aquesta assistència fins a l’actualitat, s’ha produït un 
desenvolupament de les tecnologies de la informació i comunicació que han afectat de 
manera contundent a la forma i contingut de les relacions de l’Administració amb els 
ciutadans i amb les empreses, així com amb els propis empleats, fent que la gestió 
informatitzada de la nòmina d’aquests hagi esdevingut un procediment ordinari en el qual, 
la comunicació electrònica amb les entitats intervinents, tals com la Seguretat Social o 
l’Agència Tributària, s’hagi convertit en l’única manera de relació administrativa. 
 
4. Tot i l’esforç que totes les entitats locals han hagut d’efectuar per fer front a la innovació 
digital i a la implantació de l’administració electrònica generalitzada, algunes entitats locals, 
de menor capacitat, continuen trobant dificultats en la gestió de la nòmina dels seus 
empleats, tant en la vessant operativa com en la de l’adequació dels preceptes tècnics i 
legals que cal aplicar a les relacions contractuals amb els empleats públics. 
 
5. Aquestes adequacions finalment es reflecteixen en els instruments de vinculació 
(contractes de treball, pròrrogues, annexos de modificació, nomenaments), en les 
estructures retributives i en els conceptes salarials de les respectives nòmines. 
 
Però especialment, la gestió de les incidències que sorgeixen en el decurs de la vida 
laboral dels empleats públics requereixen assessorament i una interacció especialitzada 
amb les administracions gestores implicades (INSS, SEPE, TRESORERIA, MUTUES 
PATRONALS, etc) que serveixi tant per garantir l’acompliment de la normativa i de la 
responsabilitat empresarial per part dels ens locals com per a evitar conflictes amb els 
seus empleats, en vetllar pels drets i garanties que els corresponen i que se’ n deriven 
d’una gestió acurada en matèria d’administració de personal. 
 
6. Així, la Diputació de Barcelona, conscient de les limitacions esmentades, continua 
prestant assistència tècnica i material en la confecció de la nòmina dels empleats dels ens 
locals i dels productes directament vinculats (afiliació, contractació, cotització i tributació) 
amb els que s’hagi produït o es produeixi el preceptiu acord de col·laboració, en el marc de 
les competències legalment atribuïdes. 
 
7. Actualment, la Diputació presta assistència tècnica i material a 100 entitats locals que 
van subscriure l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de gener de 
2003, en què es va aprovar el Conveni-Tipus per a la formalització del convenis entre 
cadascun dels ens locals de la província de Barcelona que aprovin l’Assumpció de la 
Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL); Conveni- 
tipus que va ser modificat per acord de la Junta de Govern de data 14 de maig de 2009.  
 
8. A l’any 2010, el Ple de la Diputació de Barcelona, de data 27 de maig, va aprovar una 
modificació del Conveni-Tipus per a la formalització del conveni entre cadascun dels ens 
locals de la província de Barcelona que aprovin l’Assumpció de la Gestió Informatitzada de 
la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL) que, amb la finalitat de mantenir en 
nivell òptim de qualitat de dita assistència, limitava la prestació del servei a determinats 
tipus d’ens locals limitant-ho al volum de població fins a 5.000 habitants o al volum de 
nòmines mensuals en termes de mitjana anual, que no superés les 50 al mes. Aquest 
segon Conveni es va subscriure per 35 entitats locals més, que juntament amb les 
anteriors, fan un total de 135 ens locals que la Diputació té assumida la gestió 
informatitzada de les seves nòmines.  
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9. Les raons que justifiquen l’actualització dels convenis-tipus són: 
 
Actualització de l’encomanda de gestió a la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades. 
 
Adaptació als nous sistemes de prestació i organització del servei deguts no només al 
canvis normatius sinó als nous procediments d’administració electrònica al que estem 
sotmesos com Administració millorant així la eficiència i qualitat del servei. 
 
Canvi a l’aplicació de la multiplataforma SILTRA, sistema de liquidació directa de les 
cotitzacions a la Seguretat Social, que des del maig de 2015 és d’obligat compliment 
segons normativa vigent per a totes les organitzacions. 
 
Per últim, es considera del tot necessari adaptar les clàusules dels convenis tipus, relatives 
a l’abast, requeriments exigits per poder ser destinatari del servei, i concreció de 
l’encomanda de la gestió quan a drets i deures, procediments de treball i causes d’extinció, 
de manera que siguin idèntiques per a tots els ens als quals ja es ve prestant serveis, amb 
independència del conveni-tipus que s’hagués formalitzat en el seu dia, aconseguint unitat 
de criteri amb un sol conveni-tipus. 
 
10. En data 27 d’abril de 2016, va ser aprovat el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al 
tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) 
(DOUE de 4.5.2016). 
 
Aquesta nova regulació, que per primera vegada es fa a través d’un reglament europeu, 
resulta d’obligat compliment pels Estats membres des del 25 de maig de 2018 i deroga la 
Directiva 95/46/CE que va donar lloc, mitjançant la seva transposició a l’ordenament 
espanyol a l’anterior Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal (LOPD).  
 
Davant de la necessitat d’adaptar el dret espanyol al model establert pel RGPD, el 
proppassat 7 de desembre de 2018 va entrar en vigor la nova Llei Orgànica 3/2018, de 5 
de desembre, de Protecció de dades personals i garanties dels drets digitals. 
 
Aquesta Llei complementa, clarifica i desenvolupa alguns aspectes de gran rellevància en 
la protecció de dades de caràcter personal, tant des del punt de vista dels drets de les 
persones com de les obligacions de les persones i entitats que tracten dades de caràcter 
personal i deroga l’anterior LOPD. 
 
Així, resulta evident que aquesta modificació normativa afecta substancialment a les 
obligacions dels responsables i dels encarregats dels tractaments de dades i això és el que 
fa necessari una actualització del Conveni-tipus de l’AGINEEL, aprovat a l’any 2003 i de 
l’aprovat a l’any 2010. 
 
11. Així mateix, s’hauria d’adequar l’existència de totes les encomandes de gestió a les 
normes de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovades per la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, i que tindria la seva implementació a través del Registre de 
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de Catalunya, com a mesura de 
publicitat activa que durà a terme la Diputació de Barcelona.  
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12. Cal unificar criteris en relació als requeriments que han de concórrer per tal que els ens 
locals puguin ser destinataris del servei. En aquest sentit, es pretén donar alternatives de 
servei o l’acompanyament transitori adient fins a l’assoliment de l’autogestió o 
externalització a determinats ens locals que havent subscrit el conveni aprovat l’any 2003, 
o fins i tot el de 2010, actualment superen els límits de població i plantilla que es van fixar 
en el Conveni-Tipus de 2010; adequació que resulta del tot necessària tant per coherència 
com per a priorització de les necessitats dels ens locals de la província amb menys 
recursos i de menor capacitat econòmica i tècnica i que la Diputació de Barcelona té 
l’obligació de considerar sempre en primer lloc. 
 
També s’ha d’unificar criteris en relació a les causes d’extinció, que són diferents en els 
dos convenis-tipus, de manera que, finalment, per a tots ells regeixin les mateixes 
condicions. 
 
Sobre la base d’aquestes modificacions normatives i del doble contingut dels Convenis 
AGINEEL, s’ha considerat oportú, portar a terme dita actualització, i aconseguir la unitat de 
criteris en tots els aspectes, conduent a la igualtat de condicions entre tots els ens locals 
als quals es presta servei, amb independència del conveni que s’hagués subscrit.  
 
Com sigui que aquesta actualització afecta a múltiples apartats i clàusules, i de manera 
diferent, dels convenis signats en base als convenis tipus de 2003 i 2010, s’ha considerat 
que la millor manera de fer-ho, tant per simplicitat administrativa com per claredat i 
transparència convidar la totalitat dels ens a què formalitzin una nova l’encomanda de 
gestió en base a un nou conveni-tipus, ajustat a la normativa en matèria de protecció i de 
dades i a les condicions de prestació de servei, que seran així les mateixes per a tots ells; 
tot garantint la prestació del servei per aquells ens que no compleixen les condicions del 
nou Conveni fins que la Diputació de Barcelona disposi dels recursos tecnològics i 
funcionals que permetin la continuïtat del servei per a la gestió de la nòmina mitjançant 
altres formes de col·laboració alternatives. 
 
13. La Diputació haurà de fer les següents actuacions: 
 
a) Aprovació de l’actualització de les obligacions, que es concreten en l’assumpció de la 
gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals (per acrònim, AGINEEL), 
mitjançant l’aprovació del nou Conveni-Tipus.  
 
b) Notificació als ens locals que ja tenen encomanada la gestió mitjançant els convenis 
anteriors. 
 
c) Publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a coneixement general. 
 
d) Respecte de les noves sol·licituds, comprovació de l’acompliment dels requisits de 
població, nombre d’empleats en nòmina i també de la resta de circumstàncies que acreditin 
la insuficiència econòmica o de gestió per part de l’ens que ho sol·licita. Aquesta 
comprovació es concretarà en l’emissió d’un Informe de Viabilitat. 
 
14. Els ens locals que tenen encomanada la gestió informatitzada de la nòmina dels seus 
empleats, tant sigui de conformitat amb el Conveni-tipus de 2003 o amb el Conveni-tipus 
de 2010: 
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1) Aprovació de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona i del conveni 
a formalitzar d’acord amb el Conveni-tipus aprovat per la Diputació, en un termini màxim de 
3 mesos a comptar des de la notificació de l’aprovació del nou conveni per part de la 
Diputació. En cas de no complir amb aquest termini la Diputació prendrà les mesures 
pertinents encaminades a l’extinció de l’anterior conveni.  
 
2) Notificació a la Diputació d’aquesta aprovació.  
 
15. Els ens locals que vulguin encomanar la gestió informatitzada de la nòmina dels 
empleats dels ens locals (per acrònim, AGINEEL): 
 
a) Presentació de sol·licitud pels mitjans habilitats per la Diputació. 
 
b) En cas d’obtenir Informe de Viabilitat favorable, aprovació de l’encomanda de gestió en 
favor de la Diputació de Barcelona i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-tipus 
aprovat per la Diputació.  
 
c) Notificació a la Diputació d’aquesta aprovació. 
 
16. Actuacions posteriors: 
 
a) Signatura del Conveni entre la Diputació i l’ens local que encomana.  
 
b) La Diputació trametrà el conveni formalitzat al registre de convenis de col·laboració i 
cooperació de la Generalitat de Catalunya.  
 
c) Designació de l’interlocutor operatiu i del suplent, que hauran de ser formats i que 
tindran els drets i accessos corresponents per dur a terme les obligacions que corresponen 
a l’ens. 
 
Fonaments de dret: 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) (arts. 31 i 36) 
 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (art. 11 i art. 48.9, pel que fa a 
l’exclusió de les encomandes de gestió de l’aplicació de les normes del Capítol VI 
d’aquesta Llei, relatiu als convenis) 
 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals (per acrònim, LOPDGDD). 
 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la 
protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de les seves dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (per acrònim, RGPD). 
 
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon 
govern (art. 14) 
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Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny (art. 309). 
 
L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), disposa que l’acceptació de les encomandes de gestió realitzades per altres 
administracions requereix el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la Corporació, per tant, el Ple és l’òrgan competent per a l’aprovació d’aquest 
Conveni-tipus sobre l’assumpció de la gestió informatitzada de la Nòmina dels Empleats 
dels Ens Locals (AGINEEL) per la Diputació de Barcelona.  
 
L’article 179.1.b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que és necessari l’informe previ del 
secretari o secretària de la Corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, per 
adoptar els acords del Ple sempre que es tracti de matèries per a les quals s’exigeix un 
quòrum de votació especial. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’encomanda de gestió en favor de la Diputació de Barcelona de 
l’assumpció de la Gestió Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals 
(AGINEEL). 
 
Segon.- APROVAR el text actualitzat del Conveni-Tipus per a la formalització del conveni 
entre aquest Ajuntament i la Diputació de Barcelona per a l’assumpció de la Gestió 
Informatitzada de la Nòmina dels Empleats dels Ens Locals (AGINEEL), d’acord amb la 
minuta que s’adjunta com annex. 
 
Tercer.- 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 
públics o privats siguin necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats, fent 
especial referència a l’acte de signatura del Conveni-tipus aprovat en aquest acte. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a la Diputació de Barcelona, als efectes 
corresponents, i donar-li els efectes de publicitats que siguin preceptius. 

 
Explicats els motius del canvi per part del Secretari, tal i com ja s’ha fet en ocasions 
precedents, i sense que es produeixin intervencions, la proposta és aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple. 
 
7.- A.P. 016/2020.- RATIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA NÚM. 047/2020, 
DE 2 DE JULIOL, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL AL “PACTE DELS 
ALCALDES PEL CLIMA I L’ENERGIA”. 
 
Atès que en data 2 de juliol de 2020, l’Alcalde President d’aquesta corporació municipal va 
dictar la Resolució de l’Alcaldia núm. 047/2020, d’adhesió de l’Ajuntament de l’Esquirol al 
Pacte dels Alcaldes ple Clima i l’energia”, amb el següent contingut literal: 
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 047/2020 
L’Esquirol, 2 de juliol de 2020 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte dels Alcaldes 
pel clima i l’energia”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de 
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El Pacte ha 
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees. 
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia 
renovables. Així mateix es planteja millorar la resiliència dels municipis front als 
impactes del canvi climàtic mitjançant la reducció de la vulnerabilitat als riscos amb 
la posta en marxa de mesures d’adaptació al canvi climàtic. 
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament 
global, integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. 
És per això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de 
polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços. 
 
L'Ajuntament de l’Esquirol té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques 
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant 
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i 
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees 
urbanes. Concretament, es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 
40% fins l'any 2030, i a prendre mesures per reduir la vulnerabilitat als riscos dels 
impactes del canvi climàtic i esdevenir més resilient. 
 
Fent ús de les facultats legalment atribuïdes a aquest Alcaldia 
 
RESOLC: 
 
Primer.- L’Ajuntament de l’Esquirol fa seus els objectius de la Unió Europea per 
l’any 2030 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori 
en més del 40 per cent per a 2030 i a esdevenir més resilients als impactes del 
canvi climàtic mitjançant a la creació de plans d’acció. 
 
Segon.- L’Ajuntament de l’Esquirol es compromet a elaborar un Pla d’Acció per 
l’Energia Sostenible i pel Clima (PAESC) en un termini màxim de dos anys des de 
la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que 
s’estableixin per part de l’Oficina del Pacte, ens gestor de  la iniciativa per encàrrec 
Comissió Europea i inclourà una estimació de les emissions, una avaluació de les 
vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi climàtic i una proposta de les 
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per a la realització 
d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la 
Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de l’Esquirol es compromet també a elaborar un informe 
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de 
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a 
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participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses 
per l’Energia sostenible i el Clima a Europa. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords a l’Oficina del Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses i a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per fer 
possible les tasques de suport i coordinació. 
 
Cinquè.- Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple municipal en la propera 
sessió que aquest celebri. 
 
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 ja preveia la seva ratificació per par del Ple municipal. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Únic.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia núm. 047/2020, d’adhesió de l’Ajuntament de 
l’Esquirol al Pacte dels Alcaldes ple Clima i l’energia”, dictada per l’Alcalde President de la 
corporació en data 2 de juliol de 2020 i amb el contingut literal que es reprodueix a la part 
expositiva dels presents acords. 

 
Explicats els antecedents i la finalitat de l’acord per part de l’Alcaldia, i sense que es 
produeixin intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels membres del Ple. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.35 
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 
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