ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 05/2020
NÚM.: 05/2020
DATA SESSIÓ: 5 D’OCTUBRE DE 2020
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 017 a 021.
HORA: 19.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Àlex Montanyà i Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Alba Molas i Rifà
Sra. Sílvia Grau Parramon
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 i Creus
Sr. Francesc Illamola i Puntí
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
--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. Amb caràcter previ el Sr. Callejón pregunta a l’Alcaldia per què no es fa telemàtic,
el Ple. El Sr. Alcalde li respon que “no creiem que calgui”. El Sr. Callejón demana de qui és
la responsabilitat. El Sr. Alcalde diu que seva.
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. 017/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.



Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 03/2020, de 8 de juny de 2020.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 04/2020, de 3 d’agost de 2020.

Sense que es manifestin esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari,
resultant aprovades per NOU (9) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, Garolera, Martínez,
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i Pons, i Sres. Molas, Grau, Puigdesens i Redon), i DOS (2) vots en contra (Srs. Callejón i
Illamola).
2.- A.P. 018/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÒNON
MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I
PER CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 2N 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 2n 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.
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 2020 és el que
seguidament es relaciona:
2n Trimestre de 2020:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.025,90 Eur
- 637,83 Eur
637,83 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2020)

13,95 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 2n trimestre de 2020, d’acord amb el detall que s’indica a continuació:
2n Trimestre de 2020:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.025,90 Eur
- 637,83 Eur
637,83 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2020)

13,95 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 membres del plenari, la proposta és sotmesa
a la seva consideració, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
3.- A.P. 019/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2018.
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Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2018 van ser sotmesos a informe de
la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 3
d’agost de 2020. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona de data 12 d’agost de 2020 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 2018 de
l’Ajuntament de l’Esquirol, juntament amb tota la documentació que s’hi adjunta.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la
corporació per a l’atorgament dels documents necessaris per donar efectivitat al present
acord.
Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2018, 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, la proposta és sotmesa
a la seva consideració, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
4.- A.P. 020/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ DE REBUIG A LA DECISIÓ
DEL TRIBUNAL SUPREM D’INHABILITACIÓ DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA.
L’Ajuntament de l’Esquirol rebutja de forma rotunda i contundent la decisió del Tribunal
Suprem d’inhabilitar el president de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Quim Torra,
escollit democràticament pel Parlament de Catalunya mitjançant els nostres vots i després
d’investidures fallides. Un cop més la justícia fa política i es situa per damunt de la
democràcia.
Davant una justícia espanyola que utilitza el seu poder per discriminar arbitràriament i que
vulnera de forma reiterada l’Estat de Dret, el món municipal català tenim la necessitat
d’unir-nos i mostrar el rebuig a la sentència de forma conjunta.
Els membres del Ple municipal de l’Ajuntament de l’Esquirolvolem MANIFESTAR que:
1. Creiem fermament en la Democràcia. I per aquest motiu només entenem un Estat que
garanteixi la separació de poders i que respecti i asseguri els principis bàsics d’aquest
ordre social.
2. Exigim el respecte absolut pels Drets Fonamentals. Uns drets inherents a totes les
persones sense discriminació per les seves condicions personals, socials, econòmiques,
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polítiques i ideològiques... El Dret d’Expressió és un d’aquests Drets Fonamentals als quals
els càrrecs electes no renunciarem de cap de les maneres.
3. Condemnem la repressió contra el moviment independentista. Catalunya, la nostra
llengua, la nostra cultura... tenen una llarga història de discriminació per part de l’Estat
espanyol. Som un poble que sempre té un estat en contra, que ens considera, enlloc d’una
nació, una colònia. Un estat que no ens respecta i que ens discrimina a nivell cultural,
econòmic, social... Una discriminació que, els darrers anys, ha anat més enllà i s’ha
convertit en persecució política contra els nostres representants al Govern, al Parlament,
als ajuntaments i també en persecució de tota la ciutadania que ha mostrat el seu
desacord amb aquest model d’estat obsolet i de formes decadents i que ha optat per
defensar, de forma legítima, la República Catalana.
4. Demanem una justícia justa, ponderada i equilibrada. Una justícia que doni garanties a
l’estat i a tota la ciutadania. Una justícia que ofereixi seguretat i que asseguri l’exercici dels
drets de la ciutadania. Una justícia que no faci política. En definitiva, una justícia que
respecti la separació de poders.
5. Rebutgem fermament la sentència del Tribunal Suprem que inhabilita al 131è. president
de la Generalitat de Catalunya per uns fets que no constitueixen cap delicte i que estan
emparats en la llibertat d’expressió. Una sentència totalment grotesca i desproporcionada
que deriva de la instrumentalització de diverses institucions de l’estat, com en aquest cas
la Junta Electoral Central. Així mateix, expressem la total solidaritat cap al president Torra
que ha patit dos processos judicials injustos per defensar des de la màxima institució del
nostre país la llibertat d’expressió, la llibertat dels presos i dels exiliats i el dret
d’autodeterminació.
6. Demanem el màxim respecte per les institucions catalanes i pels nostres representants,
escollits democràticament. Només amb unes institucions fortes i respectades podem
créixer com a país i, malgrat els intents d’arrabassar-nos la dignitat institucional, la nostra
màxima prioritat serà preservar-la.
7. Reiterem el nostre compromís en la República Catalana. Continuarem treballant des de
cada poble i cada ciutat per materialitzar l’estat català, un projecte que compta amb el
suport majoritari de la població que ho ha expressat reiteradament a les urnes el 9 de
novembre de 2014 i l’1 d’octubre de 2017. El nostre projecte d’autodeterminació està
emparat pels Tractats Internacionals i per aquest motiu demanem que cessi la persecució
injustificada i injusta contra un moviment legítim com és l’independentisme català. Una
opció política que és l’única capaç de garantir, en aquests moments, la democràcia, el
progrés social i econòmic i la protecció de la cultura i les institucions.
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa
a la seva consideració, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents
en la sessió.
5.- A.P. 021/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MINUTA DE CONVENI DE
COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I
L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL PER AL FINANÇAMENT DE LA REDACCIÓ DEL
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PLA D’USOS RECREATIUS DEL PANTÀ DE SAU, FINANÇAT PER L’AGÈNCIA
CATALANA DE L’IAGUA.
Per part de l’Alcaldia es proposa la incorporació, per via d’urgència, d’un nou punt a l’ordre
del dia, consistent en el debat i votació de l’acord d’aprovació, si s’escau, de la minuta del
conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de
l’Esquirol per al finançament de la redacció del Pla d’usos recreatius del pantà de Sau,
finançant per l’Agència Catalana de l’Aigua.
Amb caràcter previ, es sotmet a consideració dels membres del plenari la urgència del punt
a incorporar, la qual és aprovada per DEU (10) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria,
Garolera, Martínez, Pons i Illamola; i Sres. Molas, Grau, Puigdesens i Redon), i UN (1) vot
en contra (Sr. Callejón).
Vista la proposta de minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell
Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de l’Esquirol, per al finançament de la redacció del Pla
d’usos recreatius del pantà de Sau, cofinançat per l’Agència Catalana de l’Aigua, formulada
per l’Ens Comarcal d’acord amb el redactat adjunt a l’expedient, i essent aquesta conforme
a les necessitats de la corporació.
Vist l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, que regulen la possibilitat d’establiment de convenis administratius que tinguin per
objecte la satisfacció de l’interès públic entre l’Ajuntament i qualsevol entitat de dret privat o
públic.
Vistos els articles 303 a 3011 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació als convenis de cooperació.
Fent ús de les facultats atribuïdes a aquesta Junta de Govern Local
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la minuta conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell Comarcal
d’Osona i l’Ajuntament de l’Esquirol, per al finançament de la redacció del Pla d’usos
recreatius del pantà de Sau, cofinançat per l’Agència Catalana de l’Aigua, formulada per
l’Ens Comarcal d’acord amb el redactat que consta annex a l’expedient administratiu
instruït.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni, així com qualsevol altra
documentació complementària, necessària per a l’efectivitat dels acords adoptats.
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes
corresponents, donar els efectes de publicitat que corresponguin, i donar els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Pons demana si es podran formular esmentes a aquest
Pla d’Usos.
El Sr. Alcalde li respon que es podran presentar esmenes, però no serà fins d’aquí a 2 o 3
anys. Explica que l’ACA, com a titular del pantà, l’haurà de treballar.
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Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a consideració del Plenari,
resultant aprovada per DEU (10) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, Garolera, Martínez,
Pons i Illamola; i Sres. Molas, Grau, Puigdesens i Redon), i UN (1) vot en contra (Sr.
Callejón).
6.- 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 36/2020 a la 66/2020, dictades entre els dies 3 de juny i 25 de setembre de 2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
7.- 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
35/2020 a 108/2020, adoptats en sessions celebrades els dies 24 de febrer, 9 de març, 20
d’abril, 4 de maig, 18 de maig, 2 de juny, 15 de juny, 29 de juny, 13 de juliol i 27 de juliol de
2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT
MITJÀ A PROVEÏDORS, 2N TRIMESTRE DE 2020.
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
2020, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la
qual cosa el Ple es dóna per assabentat.
9.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 2N
TRIMESTRE DE 2020.
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 30 de juny
de 2020, 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.
10.- PRECS I PREGUNTES.
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Iniciat el torn de precs i preguntes, el Sr. Joan Callejón fa un incís en relació a preguntes
formulades en el Ple ordinari anterior, quan va preguntar si hi havia conveni per la gestió
de La Foradada amb Anigami i si hi havia conveni amb els propietaris del PMU8 de
Cantonigròs per a l’execució de les obres de l’aparcament. Indica que se li va dir que sí i
que això és mentida.
El Sr. Alcalde li respon que sí hi ha conveni per a l’execució de les obres de l’aparcament
de Cantonigròs, tot i que aquest està pendent de ser retornat a l’Ajuntament per part de la
representació dels propietaris.
El Sr. Callejón diu que no hi ha conveni i que ja s’ha fet les obres, i demana que es
contestin bé les preguntes.
Es produeix una discussió entre el Sr. Alcalde i el Sr. Callejón en relació a què volen dir
quan fan referència a conveni, a adjudicació de contracte, etc.
El Sr. Callejón insisteix en que no hi ha conveni.
El Sr. Alcalde diu que en tot cas potser no es va expressar prou bé.
El Sr. Callejón pregunta ara en relació al pressupost de cultura.
El Sr. Garolera li respon que hi ha 60.000 euros, que es corresponen a les activitats de
cultura realitzades directament per l’Ajuntament, més les diferents festes majors, que es
reflecteixen a part.
El Sr. Alcalde diu que ha mirat l’acta i que ha vist que no havia dit les afirmacions que li
atribuïa el Sr. Callejón.
El Sr. Callejón i el Sr. Alcalde discuteixen sobre el contingut de l’acta del darrer Ple ordinari
en relació a aquest assumpte, sense que arribin a una entesa.
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.
El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Alex Montanyà i Rifà
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