
 
 

 
Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax. 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  1 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 06/2022 
 
NÚM.: 06/2022 
DATA SESSIÓ: 4 DE JULIOL DE 2022 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 24 a 31. 
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 Parramon 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
Sr. Francesc Illamola i Puntí 
Sr. Enric Roca i Casas 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 

 
L’Alcalde dóna la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la 
sessió. Seguidament emplaça 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. 24/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 04/2022, de 2 de maig de 2022. 

• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 05/2022, de 13 de juny de 2002. 
 
Recollides les esmenes proposades, les actes són sotmeses a votació, resultant 
aprovades per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 25/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON 
MUNICIPAL PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I PER 
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CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 1R TRIMESTRE DE 2022, 
PRESENTADA A INSTÀNCIES DE AGBAR 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 2022, 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 1r trimestre de 2022 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

1r Trimestre de 2022:      1.488,78 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:           850,95 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2022)      28,63 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 
(avui SOCIEDAD GENERAL AGUAS DE BARCELONA SAU), corresponent al 1r trimestre 
de 2022, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

1r Trimestre de 2022:      1.488,78 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:           850,95 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2022)      28,63 Eur 

 
Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA (avui SOCIEDAD 
GENERAL AGUAS DE BARCELONA SAU), i requerir-la per tal que procedeixi al 
pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament. 

 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
3.- A.P. 26/2022.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM DE L’ESQUIROL, “MODIFICACIÓ ARTICLE 142. ZONA DE PROTECCIÓ 
NATURAL PAISATGÍSTICA. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ DE 
LA ZONA PAI. 
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Per part de l’Arquitecte municipal s’ha redactat la proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE L’ESQUIROL, titulada 
MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ DE LA ZONA PAI. MODIFICACIÓ 
ARTICLE 142. ZONA DE PROTECCIO NATURAL PAISATGÍSTICA. 
 
El document objecte d’aprovació, juntament amb el seu document d’avaluació estratègica, 
ha estat sotmès al tràmit simplificat d’avaluació ambiental, en tractar-se d’una modificació 
del planejament urbanístic en sòl no urbanitzable que altera una qualificació amb l’admissió 
de major intensitat d’ús respecte la vigent, que no implica variacions fonamentals de les 
estratègies, les directrius i les propostes o de la cronologia del pla, però que produeix 
diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència, de conformitat amb la DA 8a 
de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de 
l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 
econòmica. 
 
El contingut material i formal-documental del Projecte, s’estima que aquest s’ajusta les 
disposicions contingudes en els articles 96 i següents del TRLU, així com els articles 107 i 
següents del RLU. 
 
Segons l'article 73.2 TRLU, l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic 
obliga a l'Administració competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en els 
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
L'Administració competent també pot acordar les mesures esmentades en el cas que es 
pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han de ser explicitats i 
justificats. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències han de publicar-se en el 
butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats 
gràficament. 
 
D'acord amb l'article 85 TRLU, una vegada s'hagi acordat l'aprovació inicial de la 
Modificació Puntual del POUM, ha de sotmetre's a informació pública, per un termini d'un 
mes, llevat que se n’acordi un de superior. Els edictes de convocatòria de la informació 
pública han d'enviar-se en el termini de deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació 
inicial. 
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública, ha de sol·licitar-se un informe als organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d'emetre en el termini 
d'un mes, llevat que una disposició autoritzi un més llarg.  
 
Durant l'esmentat termini, haurà de posar-se a disposició dels interessats l'expedient 
administratiu tramitat a l'efecte per tal que pugui ser examinat a les oficines municipals, 
amb la finalitat que per aquells puguin formular-se les al·legacions que tinguin per 
convenient per a la defensa dels seus drets. 
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública d'una modificació puntual del pla d'ordenació 
urbanística municipal, s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels 
quals limiti amb l’àmbit objecte de modificació. 
 
L'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, d'acord amb el que disposa 
l'apartat ll) de l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
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Règim Local. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE L’ESQUIROL, titulada MODIFICACIÓ DE LES 
CONDICIONS D’EDIFICACIÓ DE LA ZONA PAI. MODIFICACIÓ ARTICLE 142. ZONA DE 
PROTECCIO NATURAL PAISATGÍSTICA, així com el Document Ambiental Estratègic que 
l’acompanya i que ha estat objecte del tràmit simplificat d’avaluació ambiental, redactada 
per l’arquitecte municipal, Sr. Xavier Claparols Llach. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la 
publicació dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt – Avui i al tauler d’anuncis 
electrònic de la corporació. 
 
El termini d’informació pública es computarà a partir de l’endemà de la darrera publicació 
en un diari oficial, considerant-se el mes d’agost com a inhàbil a efectes del còmput del 
tràmit d’informació pública. 
 
Tercer.- Requerir als organismes afectats per raó de les serves competències sectorials 
l’emissió dels preceptius informes, indicant que aquest ha d’emetre’s en el termini d’un 
mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica els antecedents de la proposta, tot 
indicant que el principal objectiu és el de flexibilitzar unes condicions d’edificació 
draconianes. 
 
El Sr. Roca que si aquest és el principal objectiu, ara caldrà tenir cura que no se’n faci un 
abús. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat del presents. 
 
4.- A.P. 27/2022.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL. 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació 
i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir 
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com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
La Disposició addicional dissetena de la Llei 2/2021, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic estableix que correspon al 
Departament d’Educació el finançament de la part del cost del servei d’escolarització que 
satisfan les famílies per plaça escolar corresponent al tercer curs del primer cicle 
d’educació infanti, I2 (abans P2), en les escoles bressol i llars d’infants municipals. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 (a partir de la data de la 
publicació de la seva aprovació definitiva) i següents, la modificació de l’Ordenança Fiscal 
núm. 11, Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol, així com el seu 
text refós. 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats, procedint-se a la seva publicació. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica que es tracta d’adaptar l’ordenança fiscal 
a les noves exigències legislatives que determinen la gratuïtat per als alumnes de P2. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
5.- A.P. 28/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FORMULACIÓ DE PROPOSTA DE 
FESTES LOCALS PER A L’ANY 2023. 
 
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 d’Empresa i Treball, a proposta dels 
municipis respectius. 
 
Atès, doncs, que els municipis han de proposar dues festes locals, retribuïdes i no 
recuperables, al Departament d’Empresa i Treball, als efectes que aquest les fixi mitjançant 
Ordre. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l'adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Proposar al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, que 
fixi com a festes locals (retribuïdes i no recuperables) del municipi de l’Esquirol per a l’any 
2023, els dies següents: 
 

1a Festa Local: 

Comú per a tot el municipi:    6 d’abril (Dijous Sant) 
 
2a Festa Local: 

Per al nucli de L’Esquirol: 29 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: 29 de maig (Dilluns de Pasqua 
granada) 

 
Segon.- Notificar els presents acords al Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat 
de Catalunya, als efectes corresponents,  i donar-la a conèixer al municipi. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Roca pregunta si es tradició fer festa local el dijous 
sant. El Secretari li respon que sí, que aquesta és una festa local que s’ha anat 
determinant com a tal any rere any. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
6.- A.P. 29/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE 
GENER DE 2022 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 2021. 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’ha facilitat a aquest Ajuntament la xifra de 
població a 1 de gener de 2022. 
 
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: 

mailto:lesquirol@diba.cat


 
 

 
Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax. 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  7 

 
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 
2022 és de 2.245 habitants, 1.117 homes i 1.128 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 per part dels membres del plenari, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
7.- A.P. 30/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ “PER UNA PLANA VIVA”. 
 
PEL COMPLIMENT DE LA LLEI DELS ESPAIS AGRARIS. CAP A UN PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC SOSTENIBLE 
 
El context general 
 
Com és ben sabut, l’agricultura té un paper clau en el sosteniment de les societats actuals. 
Estimacions de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació 
(FAO) assenyalen que les previsions demogràfiques requereixen augments de producció 
significatius i, en consonància amb això, també fan necessari protegir la superfície agrària. 
 
No obstant això, en el context europeu i català la presència d’espais agraris ha minvat 
notablement en el darrer segle, i segueix disminuint. El Comitè Econòmic i Social Europeu 
també subratlla la fragilitat dels entorns agraris periurbans actuals i destaca que cal donar 
estabilitat a aquests espais “reduint al màxim la pressió urbanística i els usos aliens a 
l’activitat agrària, i facilitant l’accés a l’ús agrari de la terra”. 
 
L’any 2019 el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels espais 
agraris. Aquesta llei té la voluntat de frenar la creixent ocupació del sòl, i assenyala la 
necessitat d’introduir en la societat “la cultura del sòl com a recurs limitat i com a patrimoni 
comú de difícil recuperació una vegada destruït”. Malgrat tot, aquest valuós instrument 
encara no s’ha desplegat. 
 
La Plana de Vic i el Collsacabra 
 
La Plana de Vic i el Collsacabra són un important mosaic agroforestal que conviu amb la 
trama urbana, en una veritable “ciutat agrària”. El seu paisatge es manté en un difícil 
equilibri amenaçat per la creixent urbanització i la conseqüent fragmentació dels espais 
que la conformen. Diversos estudis assenyalen que actualment ens trobem en el llindar en 
el qual caldrà decidir si les seves bases i el patrimoni agrícola han de seguir existint. 
 
Aquesta espai agrícola juga un paper clau en el nostre territori, no només en la producció 
local d’aliments, actualment destinada majoritàriament a la ramaderia. El seu mosaic 
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agroforestal, delimitat per diversos i valuosos turons testimoni, també és cabdal per a la 
connectivitat ecològica i la biodiversitat que acull (cada cop més minvada). La Plana de Vic 
i el Collsacabra són refugi d’hàbitats d’alt interès natural, alguns d’ells considerats Hàbitats 
d’Interès Comunitari per la Unió Europea. La regió consta com a Paisatge d’Atenció 
Especial, segons el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per tot això calen plans d’ordenació urbanística que reconeguin els valors ecosistèmics, 
socials i patrimonials únics de la Plana de Vic i el Collsacabra, sobre la qual es fa urgent i 
necessària l’aplicació de la nova Llei dels espais agraris. Constatem que els planejaments 
urbanístics municipals d’aquesta regió no tenen una coherència pel que fa a 
l’harmonització estratègica comarcal, i no recullen l’esperit i la voluntat d’aquesta Llei. Fa 
falta una visió de conjunt de la Plana de Vic i el Collsacabra; una visió supramunicipal. 
 
La pandèmia de la Covid-19 ha posat en evidència la fragilitat de les nostres societats, 
fortament dependents dels mercats globals. Hem pres consciència de la importància dels 
espais periurbans, no només per a l’alimentació, sinó també per al lleure i la nostra salut. 
També s’ha evidenciat que els terrenys agrícoles són en si mateixos un bé valuós de difícil 
recuperació, i a la vegada absolutament estratègics, pensant en l’escenari de crisi 
climàtica, transició energètica, i relocalització de les economies. Demanem doncs un 
compromís real de les institucions per avançar cap a un planejament territorial a l’altura 
d’aquests reptes, i que aquestes actuïn de forma responsable, sense comprometre les 
necessitats de les generacions futures. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instem la Generalitat de Catalunya, a impulsar l’aplicació de la Llei 3/2019, del 17 
de juny, dels espais agraris a la Comarca d’Osona. Tal com preveu la mateixa llei, la Plana 
de Vic i el Collsacabra, amb majors pressions urbanístiques, constitueix un àmbit geogràfic 
coherent per poder començar la redacció del Pla territorial sectorial agrari específic. 
Considerem que la Plana de Vic i el Collsacabra, son unes de les “àrees concretes del 
territori amb una estructura de l’espai agrari molt ben definida, en la qual és necessària una 
intervenció específica per raó de les llurs característiques, llur problemàtica o llurs 
singularitats”. 
 
Segon.- Instem el Consell Comarcal d’Osona a liderar, impulsar i facilitar, la redacció de 
les Cartes del Paisatge de la Plana de Vic i del Collsacabra. Aquests documents han de 
ser fruit d’un procés consensuat, participat per les institucions, associacions i moviments 
socials, amb l’objectiu principal d’arribar a un tipus de concertació territorial o “pacte pel 
territori”, que assenyali els valors del territori a preservar, i una estratègia conjunta a seguir. 
 
Tercer.- Instem el Consell Comarcal d’Osona, a la creació d’un banc de terres comarcal, 
que funcioni com una Agència Local per a la promoció de la pagesia. Degut a que els 
espais agraris no es poden mantenir sense una pagesia viva, aquesta “oficina” tindria el 
propòsit de vetllar per l’accés a la terra de nous pagesos i facilitar el relleu generacional. 
Així s’evitarà l’acaparament de terres per part de poques empreses i es donarà ús a 
finques agroforestals de muntanya o periurbanes a la comarca d’Osona que estiguin en 
desús o que es puguin recuperar. Tot això treballant conjuntament amb les organitzacions 
professionals agràries, escoles agràries i entitats socials del sector. 
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Quart.- Adquirim el compromís com a ajuntament d’encaminar les polítiques municipals i 
els nous plans d’ordenació urbanística (POUM), en la mesura del possible, cap a la 
preservació dels espais naturals i agraris, per no agreujar-ne la fragmentació. Treballarem 
per adoptar una visió de conjunt territorial, bo i entenent que és imprescindible treballar en 
col·laboració amb els altres consistoris. Així mateix, prioritzarem la utilització de tots els 
espais ja construïts, ja sigui per a usos residencials, industrials o comercials, abans que la 
planificació d’urbanització de nous espais. També pel que fa a nous projectes 
d’infraestructures energètiques, prioritzarem els espais ja construïts, fent bo el principi de 
cautela, a fi de potenciar la sobirania alimentària com a repte de país. 
 
Cinquè.- Al mateix temps, per tenir una bona eina de protecció dels espais agraris, ens 
comprometem a elaborar un mapa de sòls a nivell municipal, que tingui com a finalitat la 
identificació dels espais d'alt valor agrari i l’establiment d’un sistema d'informació, 
catalogació i monitorització 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que s’han realitzat algunes 
modificacions respecte del redactat inicial, amb la intenció d’incorporar al text també la 
subcomarca del Collsacabra. Els promotors de la moció intervenen per explicar-ne el 
contingut, tot indicant de l’objectiu és el de posar el valor l’espai agrari. 
 
El Sr. Roca pregunta sobre el tema del banc de terres. Els promotors li contesten que la 
idea bé de França, i que allà funciona. Es tracta de possibilitar el contacte entre els 
cedents de terres i els cercadors de terres, per al seu us agrari. 
 
Sense que hi hagi més intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
8.- A.P. 31/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 
JUNTS PEL CABRERÈS, DE SUPORT ALS JUTGES DE PAU. 
 
El Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de Justícia que 
està en tràmit a les Corts Generals, contempla suprimir la figura dels jutges de pau. 
 
Davant d’aquest fet, el món municipal vol manifestar el seu posicionament en contra de 
l’adopció d’aquesta mesura i la necessitat de mantenir els jutges de pau, si més no, a 
Catalunya. 
 
A Catalunya, els jutges de pau són un instrument de la justícia que amb un marcat caràcter 
tradicional i molt propis del nostre país han demostrat al llarg de la història la seva utilitat i 
eficàcia en la resolució dels conflictes. 
 
Actualment els jutjats de pau són presents a 898 dels 947 municipis, abastant pràcticament 
tot el territori de Catalunya. Esdevenen, alhora, un model de justícia molt propi de 
Catalunya, essencial per a la seva proximitat i al servei de la gent, ja que els jutges de pau 
són persones que coneixen el municipi i tenen una actuació basada sobretot en la 
mediació. 
 
Els jutjats de pau conformen l'estructura judicial més àmplia a Catalunya i són competents 
en els àmbits civil, penal i de Registre Civil. 
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La figura del jutge de pau és l’única institució de justícia que és plenament democràtica, ja 
que és escollida pel Ple Municipal que representa la voluntat popular, i gaudeix per això 
d’una major confiança i respecte dels veïns. Per aquest motiu els jutges de pau coneixen i 
entenen la realitat local i social sobre la qual exerceixen les seves responsabilitats. 
 
L’eliminació dels jutges de pau suposa un buidatge de competències reconegudes a 
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i per tant una laminació de l’autogovern. Suprimir 
aquesta figura allunyarà la justícia de la ciutadania, l'encarirà i augmentarà la litigiositat als 
jutjats, fent qualsevol alternativa més ineficient i menys eficaç. 
 
Ens trobem, doncs, amb un nou intent d’uniformització del Govern espanyol, un atac 
directe a les competències que ens atorga l'Estatut, un atac que allunya el ciutadà de la 
justícia, que allunya la justícia de la democràcia, que fa la justícia més cara i, per tant, més 
ineficient, i que ignora l’opinió dels municipis. 
 
És per tot això que el grup municipal de Junts pel Cabrerès proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifesta el seu suport a la tasca que realitzen els jutges i jutjats de pau de forma 
eficient i eficaç a favor de la proximitat de la justícia al territori i a les persones en la 
resolució dels conflictes. 
 
Segon.- Insta el govern de l’Estat i els grups parlamentaris de les Corts Espanyoles a la 
modificació del Projecte de la Llei Orgànica d'Eficiència Organitzativa del Servei Públic de 
Justícia en el sentit de no suprimir els jutges de pau i mantenir, a Catalunya, les seves 
funcions. 
 
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Parlament de Catalunya, al Ministeri de Justícia, al Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis 
de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència. 

 
Obert el torn d’intervencions per par de l’Alcaldia, el Sr. Roca, en nom del grup municipal 
de Junts, manifesta que el que pretén la moció és la de recolzar la figura del Jutge de Pau 
a Catalunya, que sembla que es vol eliminar a nivell estatal. 
 
Sense que hi hagi més intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA. 
 
Es dona compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 2022/35 a 2022/68, dictades entre els dies 2 de maig i 29 de juny de 2022. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
10- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
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Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números 
2022/83 a 2022/128, adoptats en les sessions celebrades els dies 9 de maig, 23 de maig, 7 
de juny, 20 de juny i 4 de juliol de 2022. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, el Sr. Illamola pregunta sobre els horts 
socials, sobre quina és la seva regulació i diu que hi ha una xabola. 
 
El Sr. Alcalde li respon que la xabola es troba en un hort privat, i que en aquest cas, cal 
recórrer a la normativa urbanística. 
 
El Sr. Illamola li diu que hi ha risc d’incendi. 
 
El Sr. Roca, al seu torn, pregunta sobre l’institut escola. 
 
El Sr. Alcalde li respon que després del sí hi va haver un intercanvi d’alguns correus 
electrònics amb l’arquitecta i amb la Gemma Bosch, però que a nivell de papers no s’ha 
avançat. Cal treballar en els condicions per a la redacció del projecte. 
 
El Sr. Roca li pregunta sobre si l’inici es de l’ESO es farà el curs 2023-24, i si es pretén que 
les obres estiguin acabades. 
 
El Sr. Alcalde li respon que obres i alumnes aniran en paral·lel. Que es pretén que hi hagi 
un procés participatiu per part de la comunicat educativa. 
 
El Sr. Roca pregunta si els que aquest curs faran 6è seran els primers que faran ESO al 
centre. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí, però que començaran dins l’edifici actual. 
 
El Sr. Roca pregunta si l’ampliació afectarà a una de les pistes de tenis. 
 
El Sr. Alcalde li respon que totes dues. 
 
El Sr. Roca pregunta que passarà, doncs, amb el tenis. 
 
El Sr. Alcalde li respon que estan pendents d’una nova ubicació, que preferentment se’ls 
vol ubicar en sòl municipal. Que ja han parlat amb ells. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.00 
hores, l’Alcalde dona per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
         Vist i plau  
El Secretari        L’Alcalde 
Lluís Xandri i Molas       Alex Montanyà i Rifà 
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