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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 05/2021 
 
NÚM.: 05/2021 
DATA SESSIÓ: 4 D’OCTUBRE DE 2021 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 032 a 040. 
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. Ferran Martínez i Casellas 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
Sr. Francesc Illamola i Puntí 
 
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. 032/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 04/2021, de 7 de juny de 2021. 
 
El Sr. Illamola manifesta que ell no va assistir a la sessió i que es va fer constar com a 
excusat. Revisades les notes de la sessió, es constata que realment és així, i una vagada 
introduïda l’esmenta, l’acta és sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
2.- A.P. 033/2021.- 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, 2N TRIMESTRE DE 
2021, PRESENTADA A INSTÀNCIA DE AGBAR SA. 
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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 2n trimestre de 2021, 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 2n trimestre de 2021 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

2n Trimestre de 2021:     1.937,24 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.299,41 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2021)      24,47 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 2n trimestre 
de 2021, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

2n Trimestre de 2021:     1.937,24 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.299,41 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2021)      24,47 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 per part dels membres del Plenari, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat del presents. 
 
3.- A.P. 034/2021.- APROVACIÓ, S8I S’ESCAU, DE LA FORMULACIÓ DE PROPOSTA 
DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2022. 
 
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 
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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 
 
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 
2022, els dies següents: 
 

1a Festa Local: 

Comú per a tot el municipi:    14 d’abril (Dijous Sant) 
 
2a Festa Local: 

Per al nucli de L’Esquirol: 23 de juny (Vigília de Sant Joan) 
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. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica que es mantenen les festivitats locals 
habituals, a excepció de la segona festa local del nucli de l’Esquirol. En aquest cas, 
explica, es proposava el dilluns de la segona pasqua, però aquest any aquesta es festa a 
tot el país, degut al fet que moltes festivitats cauen en diumenge. En aquest cas, s’ha optat 
per proposar com a festa local el dia 23 de juny, vigília de la festivitat de Sant Joan. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels presents. 
 
4.- A.P. 035/2021.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE 
MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 02/2021, DEL VIGENT PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE LA CORPORACIÓ. 
 
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari, núm. 02/2021. 
 
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. 
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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, núm. 02/2021, en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, 
que es finança amb baixes per anul·lació i nous i majors ingressos, amb el següent detall: 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Partida Pressupostària Modificació Concepte 

1.1532.63201 45.200,00 Peatonalització Cantonigròs  

1.160.60900 96.610,00 Clavegueram pg Pedró i carrer del Puig 

1.323.62200 23.100,00 Adequació escola El Cabrerès 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Partida Pressupostària Modificació Concepte 

1.011.35900 1.000,00 Despeses financeres 

1.011.91100 20.000,00 Amortització préstecs sector públic 

1.323.21200 5.590,00 Reparació i manteniment Escola El Cabrerès 

1.442.21400 5.000,00 Reparació manteniment material de transport 

TOTAL 196.500,00  

 
La modificació de crèdits es finança: 
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RESUM: 

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria 0,00 

b) Amb nous o majors ingressos 23.220,60 

c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit 9.279,40 

d) Mitjançant operacions de crèdit 0,00 

TOTAL FINANÇAMENT MODIF. CRÈDITS 32.500,00 

 
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 de paraules, el Sr. Illamola sol·licita explicacions en relació a la modificació de 
les partides de clavegueram i de peatonalització de Cantonigròs. L’alcalde explica, per una 
banda, el tancament de l’obra del clavegueram, que explica la necessitat d’atribuir crèdit 
extraordinari, així com detalls de l’actuació prevista de peatonalització de Cantonigròs. 
També destaca l’actuació a l’escola, consistent en el canvi de tancaments del primer pis. 
 
El Secretari, al seu torn, comenta la diferència entre crèdit extraordinari i suplement de 
crèdit. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del 
Plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
5.- A.P. 036/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ, EXERCICI 2019. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2019 van ser sotmesos a informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 24 
d’agost de 2021. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona de data 26 d’agost de 2021 i al tauler electrònic de la corporació pel període 
reglamentari, no s'hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 
212 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el compte general del pressupost de l’any 2019 de 
l’Ajuntament de l’Esquirol, juntament amb tota la documentació que s’hi adjunta. 
 
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la 
corporació per a l’atorgament dels documents necessaris per donar efectivitat al present 
acord. 
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Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2019, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que 
determinen els articles esmentats en la part expositiva. 

 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del Plenari, i després que el 
Secretari hagi recordat que aquest acord es necessari per al compliment de la obligació 
legal de retre comptes davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la proposta és 
sotmesa a consideració d’aquest òrgan, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
6.- A.P. 037/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE 
SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL. 
 
Vist el que disposa l’article 46.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, i l’article 78.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual es 
determina que el mateix Ple municipal ha d’establir la periodicitat de les seves sessions 
ordinàries. 
 
Vist l’Acord adoptat pel Ple d’aquest Ajuntament, núm. 014/2019, en sessió celebrada el 
dia 1 de juliol de 2019, es va decidir establer que les sessions ordinàries del Ple de la 
corporació es celebraran amb caràcter bimensual, el primer dilluns hàbil dels mesos de 
febrer, abril, juny, octubre i desembre, a les 19.00 hores i al Saló de Sessions de la Casa 
Consistorial. 
 
Atès que aquest règim s’ha constata l’existència d’un salt temporal excessivament llarg 
entre les sessions de juny i octubre, atès que el mes d’agost es declara inhàbil a efectes de 
sessions ordinàries. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Modificar l’actual règim de sessions ordinàries del Ple municipal de l’Ajuntament 
de l’Esquirol, en el sentit d’establir que, des d’aquesta data, les sessions ordinàries del Ple 
de la corporació es celebraran amb caràcter bimensual, el primer dilluns hàbil dels mesos 
de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, a les 19.00 hores i al Saló de Sessions 
de la Casa Consistorial. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que, mitjançant Decret motivat, pugui avançar a 
posposar dins del mateix mes –o excepcionalment, en dia d’un altre mes-, la celebració de 
la sessió ordinària quan el dia fixat coincideixi amb festivitat, vigília de festivitat o altres 
circumstàncies excepcionals que així ho aconsellin. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Illamola diu que celebra la proposta, atès que hi havia 
un espai molt gran sense sessions entre els mesos de juny i octubre. L’Alcalde li respon 
que des de l’equip de govern s’havien adonat d’aquest salt, i que la voluntat era la 
d’esmenar-ho. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels presents. 
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7.- A.P. 038/2021.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL CATÀLEG DE CAMINS 
MUNICIPAL DE L’ESQUIROL. 
 
Els inventaris municipals de camins són l’instrument fonamental per a la defensa dels 
camins públics. Per aquest motiu, malgrat que la realització d’inventaris municipals pateix 
un incompliment general arreu del país, hi ha un nombre creixent de municipis que duen a 
terme l’elaboració de l’inventari amb l’objectiu primordial de clarificar la titularitat (pública o 
privada) dels camins que integren la xarxa viària del municipi, però també en el marc de 
projectes de desenvolupament local, principalment en l’àmbit del senderisme. Els 
inventaris són eines indispensables per poder exercir les competències administratives que 
la llei atorga als municipis en l’àmbit de la mobilitat i la vialitat rurals i també específicament 
per poder desenvolupar les potestats i poder complir amb les obligacions que estableixen 
les lleis en aquest àmbit. 
 
El catàleg de camins municipals de l’Esquirol esdevé una eina administrativa que ens ha 
de donar seguretat a l’hora de gestionar/actuar els camins públics o afectes a l’ús públic, 
que són també sovint un patrimoni cultural i un recurs turístic. 
 
Atès que l’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix la obligatorietat dels 
municipis de formar un inventari dels seus béns i drets, és procedent la seva aprovació. 
 
Atès allò previst a l’article 222.3 de la llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 
2/2003), a l’article 105 del Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988) així 
com a la lletra g) de l’article 20 del Reglament de Béns de les Entitats Locals (Real Decret 
1372/1986), d’àmbit estatal, el qual conté una referència específica a l’inventari de vies 
públiques.  
 
D’acord amb l’habilitació legal referida, correspon al Ple de la Corporació l’aprovació, 
comprovació i rectificació de l’inventari general en el qual s’inclou l’inventari municipal de 
camins municipals de l’Esquirol. 
 
Un cop aprovat inicialment, s’haurà d’obrir un període d’exposició pública i notificar l’acord 
als Ajuntaments confrontants. 
 
Un cop resoltes pel Ple de la Corporació les al·legacions que es puguin presentar durant el 
mencionat període, s’haurà d’aprovar definitivament. 
 
Per tots els elements exposats, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Catàleg de camins municipals de l’Esquirol, redactat per 
l’Arquitecte Sr. Antoni Renalias Sullà, sota la direcció de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
de la Diputació de Barcelona, annex a l’expedient. 
 
Segon.- Exposar al públic, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per 
tal que els possibles interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions 
que es considerin oportunes. 
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El catàleg es podrà consultar i descarregar al web municipal (http://www.lesquirol.cat) i 
romandrà exposat al públic la Secretaria municipal. 
 
Tercer.- Notificar l’adopció del present acord al Departament de Polítiques digitals i 
Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de 
la Diputació de Barcelona i als ajuntaments confrontants amb el terme municipal de 
L’Esquirol, als efectes corresponents. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que el municipi té una extensa xarxa de 
camins d’accés al medi natural. Que es tracta d’un treball elaborat per la Diputació de 
Barcelona, i que per a la seva realització es va trepitjar el territori. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del Plenari, 
resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
8.- A.P. 039/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE 
GENER DE 2021 I DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS REALTIZAT 
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 2020. 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’ha facilitat a aquest Ajuntament la xifra de 
població a 1 de gener de 2021. 
 
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 
2021 és de 2.198 habitants, 1.108 homes i 1.090 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. 
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Obert el torn d’intervencions, el Secretari indica que hi ha hagut un augment de 8 habitants 
respecte de les xifres de l’any anterior, que hi ha 10 homes més i 2 dones menys. 
 
Sense que hi hagi més intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
9.- A.P. 040/2021.- PRESA DE RAÓ DE LA RENUNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR 
D’AQUEST AJUNTAMENT DEL SR. JOAN CALLEJÓN I CREUS I APROVACIÓ DE 
SOL·LICITUD A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL D’EMISSIÓ DE CREDENCIAL PER 
A L’OCUPACIÓ DE LA VANCANT. 
 
Atès que en data 14 de setembre de 2021 (RE 2951), el Sr. Joan Callejón i Creus (NIF 
77264274Y) ha presentat un escrit davant del Registre General d’aquesta corporació, pel 
que renuncia a la seva condició de regidor de l’Ajuntament de l’Esquirol per la candidatura 
presentada per Junts per Catalunya – El Cabrerès (JxCAT – JUNTS) a les eleccions locals 
2019 en aquest municipi 
 
Atès que igualment han presentat renuncia a cobrir la vacant produïda el Sr. Abel Rubió 
Serrat (NIF 47792590Q) i la Sra. Maria Assumpta Rodrigo Carbó (NIF 33932076S), , 
candidats números 3 i 4 de la candidatura presentada per Junts per Catalunya – El 
Cabrerès (JxCAT – JUNTS) a les eleccions locals 2019 en aquest municipi, mitjançant 
compareixença davant del Secretari de la Corporació, segons consta en l’expedient 
instruït. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Prendre coneixement de la renuncia del Sr. Joan Callejón i Creus al càrrec de 
regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central l’expedició de credencial a favor del 
candidat/a que en dret correspongui de la candidatura presentada per Junts per Catalunya 
– El Cabrerès (JxCAT – JUNTS) a les eleccions locals 2019 en aquest municipi, tot donant-
li trasllat de les renuncies dels candidats números 3 i 4 de dita candidatura a ocupar la 
vacant produïda. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde agraeix al Sr. Callejón la seva taca, tant com a 
membre del govern com de la oposició. 
 
Sense que hi hagi més intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
10- 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 2021/43 a 2021/71, dictades entre els dies 3 de juny i 29 de setembre de 2021. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
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11- 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 
2021/77 a 2021/117, adoptats en les sessions celebrades els dies 14 de juny, 28 de juny, 
12 de juliol, 26 de juliol, 13 de setembre i 29 de setembre de 2021. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
12.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 2N TRIMESTRE DE 2021. 
 
En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials; i de l’Ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de 
conformitat amb el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recurs dels 
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple dels informes trimestrals 
sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 2n trimestre de l’exercici 
2021, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la 
qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
13.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 2N 
TRIMESTRE DE 2021. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2021 a data 30 de juny 
de 2021, en aplicació del que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 27/2007, de 5 de març, que 
estableix que trimestralment, la intervenció presentarà al Ple Corporatiu, per conducte de 
l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de desagregació en què s’executi, 
mitjançant lliurament de còpia a cada un dels regidors i regidores, per la qual cosa el Ple 
es dóna per assabentat. 
 
14.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No se’n formulen. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.40 
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, 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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