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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 03/2020 
 
NÚM.: 03/2020 
DATA SESSIÓ: 8 DE JUNY DE 2020 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 005 a 009. 
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 
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 
Sra. Alba Molas i Rifà 
Sra. Sílvia Grau Parramon 
 
 
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 fa un repàs de l’emergència sanitària per Còvid-19 al municipi. 
Fa un repàs de les diferents fases per les quals ha passat el municipi. Fa notar que a les 
residències no hi ha hagut casos, si bé al municipi sí que n’hi ha hagut, i fins i tot alguna 
defunció. 
 
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. 005/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 01/2020, de 3 de febrer de 2020. 

• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 02/2020, de 2 de març de 2020. 
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Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant 
aprovades per unanimitat del presents. 
 
2.- A.P. 006/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INCREMENT DELS CONCEPTES 
RETRIBUTIUS DEL PERSONAL NO INCREMENTATS DIRECTAMENT PEL REIAL 
DECRET LLEI 2/2020, DE 21 DE GENER, PEL QUE S’APROVEN MESURES URGENTS 
EN MATÈRIA DE RETRIBUCIONS EN L’AMBIT DEL SECTOR PÚBLIC. 
 
En data 22 de gener de 2020, s’ha publicat en el BOE el Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de 
gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector 
públic.. 
 
L’article 3.2 del citat Reial Decret Llei estableix: 
 

“En el año 2020, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 2 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2019, en términos de homogeneidad para los dos 
períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como 
a la antigüedad del mismo. A estos efectos, en las retribuciones de 2019 el 
incremento del 0,25 por ciento vinculado a la evolución del PIB se considerará, en 
cómputo anual. Los gastos de acción social, en términos globales, no podrán 
experimentar ningún incremento en 2020 respecto a los de 2019. A este respecto, 
se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, 
complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado 
cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de 
circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público. 
 
Además de lo anterior, si el incremento del Producto Interior Bruto (PIB) a precios 
constantes en 2019 alcanzara o superase el 2,5 por ciento se añadiría, con efectos 
1 de julio de 2019, otro 1 por ciento de incremento salarial. Para un crecimiento 
inferior al 2,5 por ciento señalado, el incremento disminuirá proporcionalmente en 
función de la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento, de 
manera que los incrementos globales resultantes serán: 
 
PIB igual a 2,1: 2,20 %. 
PIB igual a 2,2: 2,40 %. 
PIB igual a 2,3: 2,60 %. 
PIB igual a 2,4: 2,80 %. 
 
[…].” 

 
L’apartat 4 del mateix article estableix: 
 

“La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje 
máximo previsto en el apartado dos de este artículo, en términos de homogeneidad 
para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las 
retribuciones salariales i extrasalariales devengadas por dicho personal en el año 
anterior, teniendo en cuenta, en cómputo anual, el incremento vinculado a la 
evolución del PIB autorizado 2019. 
 
[…]”. 
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Tot i el què estableix el Reial Decret Llei esmentat, l’increment d’alguns conceptes salarials 
no es realitzarà de forma automàtica, ja que alguns elements de l’estructura retributiva que 
cal incrementar, com pot ser el complement específic o els factors que l’integren, la 
productivitat, els complements personals o altres conceptes propis del personal laboral, 
incloent el salari base, han de ser aprovat tots ells pel Ple d’acord amb l’article 22.2.i de la 
llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. 
 
Existint conformitat per part dels empleats de l’ajuntament, respecte la distribució de la 
massa salarial de forma percentual sobre tots els conceptes salarials, segons les consultes 
realitzades. 
 
Existint suficient disponibilitat pressupostaria es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’increment en un 2 per cent, amb efectes a data 1 de gener de 2020, tots 
els conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica d’acord amb el Reial 
Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria de 
retribucions en l’àmbit del sector públic, del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament 
que consten a la plantilla de personal aprovada per l’Ajuntament. 
 
Segon.- Aprovar l’increment addicional que resulti de l’aplicació del paràgraf segon de 
l’article 3.2 del Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic, amb efectes a data 1 de 
juliol de 2020 en endavant, de tots els conceptes salarials que no s’incrementen de forma 
automàtica d’acord amb l’esmentada norma, del personal funcionari i laboral de 
l’Ajuntament que consten a la plantilla de personal aprovada per l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Assistència a l’administració 
dels recursos humans de la Diputació de Barcelona. 

 
Explicats els antecedents per part de la secretaria, i 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. 
 
3.- A.P. 007/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL PROTOCOL 
COMPLEMENTARI AL CONVENI TIPUS SUBRE L’ASSUMPCIÓ DE FUNCIONS 
D’ASSISTÈNCIA A LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL (ASGEL). 
 
El passat dia 19 de desembre, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona va aprovar 
la modificació del conveni ASGEL, el qual incorpora modificacions en l’oferta de serveis, 
derivades de les darreres modificacions legislatives, dels nous procediments de Gestió 
Digital de la Despesa i de correccions d’errades en el seu redactat. 
 
Comprovat el text resultant del protocol complementari al conveni ASGEL, d’acord amb el 
redactat annex a l’expedient, es conforme i s’adequa a les necessitats d’aquest 
Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
Primer.- APROVAR el text modificat del protocol complementari al conveni tipus sobre 
l’assumpció de funcions d’assistència a la gestió econòmica local (ASGEL), d’acord amb el 
text annex a l’expedient administratiu, així com l’adhesió de l’Ajuntament de l’Esquirol al 
mateix. 
 
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 
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. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a la Diputació de Barcelona, als efectes 
corresponents, i donar-li els efectes de publicitats que siguin preceptius. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica que els canvi que es proposen deriven de 
l’aprovació de la nova normativa en matèria de protecció de dades personals, així com 
també l’adaptació a la normativa de Regim Jurídic del Sector Públic i de Procediment 
Administratiu. Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la 
proposta és sotmesa a la consideració d’aquest, resultant aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
4.- A.P. 008/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNOM 
MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I 
PER CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 4T TRIMESTRE DE 
2020, PRESENTADA AINSTÀNCIA 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 4t trimestre de 2019, 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 4t trimestre de 2019 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

4t Trimestre de 2019:      1.879,10 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.241,27 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (4t T 2019)       10,26 Eur 

 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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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 4t trimestre de 2019, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

4t Trimestre de 2019:      1.879,10 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.241,27 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (4t T 2019)       10,26 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 presents 
en la sessió. 
 
5.- A.P. 009/2020.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ A 
SUBSCRIURE ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE 
L’ESQUIROL PER AL FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL 
PROJECTE “OSONA: PAISATGE, TRADICIÓ I CULTURA”. 
 
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 de complement salarial en casos 
d’incapacitat temporal del personal de la corporació, que es venia aplicant de fet sense que 
aquest hagués estat aprovat pel Ple de la corporació. 
 
Amb caràcter previ, es sotmet a consideració dels membres del plenari la urgència del punt 
a incorporar, la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Vista la proposta d’annex al conveni de col·laboració subscrit entre el Consell Comarcal 
d’Osona i l’Ajuntament de l’Esquirol per al finançament i execució de les actuacions del 
projecte “OSONA: PAISATGE, TRADICIÓ I CULTURA” projecte cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el qual consta annex a la proposta. 
 
Atès que l’esmentat annex modifica les clàusules quarta i cinquena, segons consta en 
l’annex a aprovar. 
 
Comprovat el text de l’annex és conforme i s’adequa a les necessitats d’aquest 
Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- APROVAR l’annex al conveni de col·laboració subscrit entre el Consell Comarcal 
d’Osona i l’Ajuntament de l’Esquirol per al finançament i execució de les actuacions del 
projecte “OSONA: PAISATGE, TRADICIÓ I CULTURA” projecte cofinançat pel Fons 
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), segons el redactat annex. 
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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 
públics o privats siguin necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats, fent 
especial referència a l’acte de signatura de l’annex al conveni aprovat en aquest acte. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes 
corresponents, i donar-li els efectes de publicitats que siguin preceptius. 

 
Explicats els antecedents de la proposta per part de l’Alcaldia, i 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. 
 
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 07/2020 a la 35/2020, dictades entre els dies 29 de gener i 3 de juny 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 
01/2020 a 34/2020, adoptats en sessions celebrades els dies 13 de gener, 27 de gener, 10 
de febrer i 24 de febrer de 2020 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 1R 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 1r 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, 1R 
TRIMESTRE DE 2020. 
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Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 31 de març 
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. 
 
Iniciat el torn de precs i preguntes, el Sr. Joan Callejón pregunta si les obres que s’estan 
fent al carrer Major les paga la Diputació. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí, que les paga la Diputació. 
 
El Sr. Callejón pregunta si les obres de l’aparcament de Cantonigròs s’han finançat amb 
una subvenció. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’han pagat amb caixa. 
 
El Sr. Callejón pregunta si paga l’Ajuntament. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no, que pagaran els propietaris. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre les deficiències en el subministrament elèctric, si 
l’Ajuntament s’ha posat en contacte amb l’empresa. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí, que s’ha posat en contacte amb Endesa cada vegada que hi 
ha hagut un tall. També constata que això es dóna amb Estabanell. 
 
El Sr. Callejón diu que l’empresa “ens té putejats”. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha hagut avaries a la central de Roda a l’Eix, i que això ha 
tingut una afectació comarcal. Explica que hi ha un sistema de línies circulars i que 
“salten”. 
 
El Sr. Callejón diu que hi ha hagut moguda aquesta setmana a La Foradada i pregunta si 
els ingressos van al 100% per Anigami. 
 
El Sr. Alcalde li respon que Anigami ingressa tota la recaptació a l’Ajuntament  
 
El Sr. Callejón pregunta que cobra Anigami per fer aquesta feina. 
 
El Sr. Alcalde li respon que Anigami presenta factura per aquestes feines. Que es tracta 
d’un servei públic que no cal que surtin els números. 
 
El Sr. Callejón pregunta si l’Ajuntament té un conveni amb Anigami. 
 
El Sr. Alcalde li diu que passen factura per feina feta, i que el Sr. Callejón les ha vist, ja que 
consten en les relacions de factures que s’ha donat compte a l’Ajuntament. 
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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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