ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 06/2020
NÚM.: 06/2020
DATA SESSIÓ: 14 DE DESEMBRE DE 2020
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 022 a 028.
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. Francesc Illamola i Puntí
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Joan Callejón i Creus
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. 022/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.


Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 05/2020, de 5 d’octubre de 2020.

Sense que es manifestin esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari,
resultant aprovades per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 023/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE
L’ESQUIROL 2021-2024.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament promoure polítiques de joventut al municipi.
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Atès que en el marc del Pla Nacional de Joventut 2020 de la Generalitat de Catalunya es
contempla el desplegament dels Plans Locals de Joventut en l’àmbit municipal com a eina
per dur a terme el desplegament estratègic d’aquestes polítiques.
Atès que el Pla de Joventut anterior queda rellevat per aquest nou estudi i projecte, adaptat
al nou context socioeconòmic, a les noves necessitats i demandes dels i de les joves.
Atès que aquest Pla Local de Joventut és una eina de consens al voltant del qual
s’estructuren les polítiques de joventut municipals, convertint-se en el marc de referència
per definir, impulsar i coordinar les actuacions en aquells àmbits que afecten i afectaran a
la població jove del municipi durant el transcurs del període 2021-2024.
Atès que l’elaboració del Pla Local de Joventut 2021-2024 ha estat i estarà realitzat
comptant en els diferents moments del seu procés :Diagnosi, Disseny, i Avaluació, amb la
participació oberta de tots i totes les joves del municipi.
Atès que el Nou pla Local de Joventut 2021-2024 continua apostant per un model de
polítiques integrals, adreçades a donar resposta als joves en la construcció del seu
projecte de vida tenint en compte tots aquells àmbits que hi estan relacionats.
Atès que aquest Pla Local té per missió: oferir acompanyament integral i atenció
personalitzada a les persones joves del municipi, facilitant eines per millorar les condicions
de vida i treballant processos d’apoderament en el transició cap a la vida adulta i en els
quals els i les joves tenen un rol actiu en la presa de decisions i transformació del seu
entorn.
Atès que la Regidoria de Joventut és l’encarregada de traslladar la perspectiva juvenil als
altres departaments i serveis del municipi, amb l’objectiu de fomentar que aquests
desenvolupin i/o consolidin actuacions específiques transversals per a la població jove en
aquells àmbits que sigui necessari.
Atès que el desenvolupament del Pla Local de Joventut 2021-2024 necessita d’una aposta
ferma amb ampli consens polític i suport social per a que el projecte sigui viable.
Vist el que preveu la Llei 33/2010, de l’1 d'octubre, de polítiques de Joventut, el Pla
Nacional de Joventut de Catalunya 2020, i el Pla Comarcal de Joventut 2020.
Vist que per a la seva aprovació es requereixi un òrgan col·legiat amb caràcter de sessió
pública, de tal manera que l’òrgan competent serà el Ple de la corporació.
A la vista de l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2021-2024 del municipi de l’Esquirol.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Secretaria General de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, a l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona i a l’Àrea de
Joventut del Consell Comarcal d’Osona, per al seu coneixement i als efectes
corresponents.
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Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, la Sra. Grau explica que el document
correspon a una diagnosi prèvia i en destaca el reforç dels joves de 16 a 29 anys. També
explica que per a la seva elaboració s’ha comptat amb el suport de la Diputació de
Barcelona i del Consell Comarcal d’Osona.
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. 024/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL VIGENT
PRESSUPOST MUNICIPAL NÚM. 2/2020.
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de
crèdit extraordinari, núm. 02/2020.
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març -TRLRHL-,
quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i
no existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el
consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió
de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient,
que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple
de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos.
Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels
pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i
aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre
informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò
establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març -TRLRHL-.
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d’edictes
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les
reclamacions que estimin pertinents.
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament Ple
que acordarà, al mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit
del vigent Pressupost en la seva modalitat de suplement de crèdit.
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la
Secretaria General.
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal
en la seva modalitat de suplement de crèdit, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol
l’adopció dels següents
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ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment de l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost
Municipal, núm. 02/2020, en la seva modalitat de crèdit extraordinari, que es finança amb
baixes per anul·lació, amb el següent detall:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partida Pressupostària Import
Concepte
1.925.48006
20.000,00 Fons social municipal – Ajuts Còvid
1.442.62402
14.500,00 Adquisició vehicle
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions
que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació.
Tercer.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic.
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica la despesa derivada dels ajuts còvid.
El Sr. Illamola pregunta sobre la depesa del vehicle.
El Sr. Alcalde li explica que la pick up de l’Ajuntament va patir un accident i que fou
necessari adquirir el nou vehicle.
Sense que hi hagi més intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és
sotmesa a la seva consideració, resultant aprovada per NOU (9) vots a favor (Srs.
Montanyà, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons; i Sres. Molas, Grau, Puigdesens i Redon) i
UNA (1) abstenció (Sr. Illamola).
4.- A.P. 025/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE BASES I CONVOCATÒRIA PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER PALIAR ELS EFECTES DERIVATS DE LA
PANDÈMIA DE LA COVID-19).
L'Organització Mundial de la Salut va elevar el passat 11 de març de 2020 la situació
d'emergència de salut pública ocasionada pel Covid-19 a pandèmia internacional. La
rapidesa en l'evolució de la pandèmia, a escala nacional i internacional, ha requerit i
requereix l'adopció de mesures extraordinàries, immediates i eficaces per fer front a
aquesta conjuntura.
La pandèmia ha provocat una crisi sanitària, econòmica i social sense precedents i
d'enorme magnitud que obliga la totalitat d’Administracions Públiques a posar sobre la
taula tots els recursos que tinguin al seu abast per reparar els danys que ha ocasionat i
restablir la normalitat amb la major celeritat possible, sense reparar en mitjans.
La recessió s'està estenent a l'economia i a la societat a una velocitat inusitada, aturant
l'activitat productiva i regirant el benestar de la ciutadania i la capacitat de subsistència
d’amplis estrats de població que encara no s’havien pogut recuperar del trasbals de la gran
crisi del 2008.
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Les decisions adoptades per combatre l’extensió de l’epidèmia preses pel Govern de
l’Estat mitjançant els Decrets de declaració i pròrroga de l’estat d’alarma, han suposat
restriccions de drets fonamentals focalitzades en el confinament de la població a causa de
la quarantena, que han afectat intensament les empreses i els treballadors, i provocat la
paralització o caiguda generalitzada de la seva producció i greus tensions de tresoreria que
poden derivar en problemes de solvència i destrucció de llocs de treball si no s'adopten
mesures urgents d'estabilització i recolzament.
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de
desenvolupament, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (en endavant RLGS),
així com els articles 118 a 129 de Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vist que l’import total que es destinarà a aquesta finalitat és de 20.000,00 Euros, amb
càrrec a la partida 1.925.48006 del pressupost de l’exercici 2020.
Vist que d’acord amb la normativa aplicable conjuntament o prèviament a la convocatòria
del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponent Bases Reguladores.
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases
Reguladores i de la seva convocatòria.
Atès que el contingut de les Bases Reguladores que es proposen i la de la convocatòria
s’ajusta a allò previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS.
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de
selecció, i de conformitat amb allò previst a l’article 124.2 del ROAS, s’ha de publicar el
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província, amb el contingut d’aquestes Bases
Reguladores i de la seva convocatòria, tot determinant el termini de presentació de
sol·licituds.
Atès que de conformitat amb l’establert a l’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la competència
per aprovar les bases per a l’atorgament de subvencions és del Ple, es proposa l’adopció
dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar les BASES REGULADORES PER LA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS MUNICIPALS DIRECTES DEL COVID-19, amb el text íntegre que figura
a l’expedient.
Segon.- Aprovar la convocatòria dels corresponents concursos públics, amb el contingut i
terminis que s’indiquen per a cada cas en les Bases.
Tercer.- Autoritzar la despesa màxima per import de 20.000,00 euros, amb càrrec a la
partida 1.925.48006 del vigent pressupost municipal.
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Quart.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’anunci de les presents Bases
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 124.2 del
ROAS.
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde diu que és el què ha comentat en el punt anterior en
relació a aquest assumpte.
Sense que hi hagi més 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. 026/2020.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL
DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2021, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE
PERSONAL.
Atès el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; els articles 2 a 23
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos; i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Vist l’expedient annex, relatiu al projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2021, la
plantilla de personal de la corporació i les bases d’execució del pressupost.
Vist l’informe de la secretaria intervenció, així com la memòria de l’alcaldia
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el projecte de Pressupost Ordinari de l’Ajuntament de l’Esquirol per
l’exercici 2020, de conformitat amb el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El resum per capítols, expressat aquí en euros,
queda fixat de la forma següent:
PRESSUPOST 2021
INGRESSOS
1. Operacions no financeres
1.1. Operacions corrents
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V
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1.2. Operacions de capital
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

Alienació d’inversions reals
Transferències de capital

380.000,00 Euros
298.000,00 Euros

2. Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
Total ingressos

0,00 Euros
200.000,00 Euros
3.507.520,00 Euros

DESPESES
1. Operacions no financeres
1.1. Operacions corrents
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV

Despeses de personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

735.210,00 Euros
1.269.470,00 Euros
2.600,00 Euros
212.240,00 Euros

1.2. Operacions de capital
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

Inversions reals
Transferències de Capital

1.247.000,00 Euros
0,00 Euros

2. Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
Total despeses

0,00 Euros
41.000,00 Euros
3.507.520,00 Euros

Segon.- Aprovar les bases d’execució del pressupost obrants a l’expedient d’aprovació del
pressupost.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal annexa a l’expedient d’aprovació del pressupost
municipal
Quart.- Exposar aquest acord al públic de la forma reglamentària juntament amb
l’expedient tramitat per un termini de 15 dies, considerant-se definitivament aprovat el
Pressupost en el cas que durant el referit termini no es presenti cap reclamació, i entrarà
en vigor en l’exercici al qual es refereix quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals.
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Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde es refereix al pressupost com a “modest i sense
floritures”, parla d’entre 300 i 400 mil euros menys que en l’exercici anterior.
Seguidament fa un repàs de les inversions que consten en el Pla d’inversions adjunt al
pressupost.
Sense que hi hagi més intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és
sotmesa a la seva consideració, resultant aprovada per NOU (9) vots a favor (Srs.
Montanyà, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons; i Sres. Molas, Grau, Puigdesens i Redon) i
UNA (1) abstenció (Sr. Illamola).
6.- A.P. 027/2020.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE CONVENI URBANÍSTIC DEL
PLA PARCIAL NÚM. 4 DE CANTONIGRÒS.
Vista la proposta de conveni urbanístic per a impulsar la modificació puntual del Pla Parcial
4 “Ronda de Ponent” de Cantonigròs, amb l’objectiu d’establir una nova ordenació
urbanística, delimitar per subsectors i redefinir els sòls destinats a diferents sistemes
urbanística, amb la finalitat de garantir-ne la seva viabilitat i execució.
Interessa igualment, l’autorització a aquest Ajuntament per a l’execució de la segona fase
de les obres de construcció d’EDAR de Cantonigròs, per part dels propietaris d’aquest
sector.
Vistos els informes sobre la seva adequació a l’objecte i funcions previstes a la legislació
urbanística de Catalunya.
Considerant allò disposat als articles 9.8, 25.1, 18.1.c) y 61 del text refós de la Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana, aprovat per Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre TRLSRU-, articles 8 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya –TRLUC-, i article 25 i 26 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de conveni urbanístic per a impulsar la modificació
puntual del Pla Parcial 4 “Ronda de Ponent” de Cantonigròs, amb l’objectiu d’establir una
nova ordenació urbanística, delimitar per subsectors i redefinir els sòls destinats a diferents
sistemes urbanística, amb la finalitat de garantir-ne la seva viabilitat i execució, a
subscriure entre aquest Ajuntament i els propietaris del Sector, de conformitat amb el
redactat que s’adjunta.
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
la publicació dels edictes corresponents al BOP de Barcelona, al tauler d’anuncis i en la
pàgina web municipal. Indicar expressament que transcorregut el termini indicat sense que
s’hagin produït al·legacions, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà definitivament aprovat
amb caràcter automàtic, sense necessitat d’acord ulterior.
Tercer.- Trametre una còpia al Departament de Territori i Sostenibilitat en el termini d’un
mes des de llur aprovació definitiva, a fi que sigui inserit en la secció de convenis
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urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de la
Generalitat de Catalunya.
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde President de la
Corporació, per a l’atorgament de quants documents siguin necessaris per a la plena
efectivitat dels acords adoptats, fet especial esment a la signatura del conveni.
Cinquè.- Notificar els acords adoptats als interessats.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Illamola diu que espera que això no comporti una
menor zona verda de la que es preveu actualment.
El Sr. Alcalde li respon que això respon a la necessitat d’executar les obres del
clavegueram. I que en qualsevol cas, qualsevol modificació que s’hagi de fer no implicarà
una menor zona verda de l’actual.
Sense que hi hagi més 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.
7.- A.P. 028/2020.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ DECLARANT A FELIP VI
PERSONA NON GRATA EN AQUEST MUNICIPI.
L’1 d’octubre de 2017, ja fa més de tres anys, el poble de Catalunya va ser convocat pels
seus legítims representants polítics en referèndum per decidir de manera lliure, sobirana i
democràtica el seu futur com a nació. Amb aquella convocatòria, el Govern i el Parlament
de Catalunya no van fer sinó complir amb la voluntat popular majoritària expressada en les
eleccions del 27 de setembre de 2015, les quals tingueren un inequívoc caràcter
plebiscitari que comprometia les forces polítiques independentistes, en tant que
guanyadores dels comicis, perquè culminessin el procés d’autodeterminació del poble
català. Aquell 1 d’octubre, els catalans i les catalanes vàrem acudir en massa als col·legis
electorals en el que va constituir tota una demostració de civisme democràtic i
d’empoderament pacífic de la ciutadania, que va contrastar amb la reacció primitiva i
desproporcionada de les autoritats espanyoles. Incapaç, en les setmanes prèvies al
referèndum, d’aturar-ne els preparatius, l’Estat espanyol, finalment, va optar per desfermar
el seu braç policial contra la ciutadania concentrada als col·legis electorals. Va ser una
resposta tan brutal com inútil, que no va poder impedir el desenvolupament de les
votacions a la majoria de col·legis i que, en canvi, va mostrar al món, i especialment, a la
Unió Europea, la naturalesa repressiva i violenta de l’Estat espanyol amagada darrere la
seva façana de democràcia. La repressió, però, no va acabar allà, sinó que tot just
acabava de començar (de fet, ja havia començat feia temps), com hem pogut comprovar al
llarg d’aquests tres anys.
Dos dies després del referèndum, la nit del 3 d’octubre, el rei espanyol, Felip VI, apareixia
davant les càmeres i, abdicant definitivament del seu paper d’àrbitre i moderador de les
institucions que li atorga la Constitució de 1978, es va erigir en portaveu d’un nacionalisme
espanyol retrògrad i anticatalà. Amb les seves paraules, carregades d’ira i incomprensió,
Felip de Borbó no només va legitimar la brutalitat policial del dia del referèndum, sinó que
va donar carta blanca a la persecució política i judicial i a la guerra bruta contra Catalunya i
el moviment independentista amb el propòsit d’esclafar l’anhel de llibertat que havia
manifestat el poble català a les urnes.
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Aquell 3 d’octubre, Felip VI va demostrar la seva absoluta incapacitat per assumir la
mediació que molts catalans haurien esperat d’ell, com a cap de l’Estat, en el contenciós
entre Catalunya i l’Estat espanyol, una incapacitat que ja havia evidenciat el seu pare
durant el seu llarg regnat. En efecte, Joan Carles I va ser còmplice, si més no per omissió,
de l’atac i el maltractament recurrents dels diferents governs espanyols contra
l’autogovern, l’economia, la llengua i el model educatiu de Catalunya, una manera de fer
que va culminar amb la vergonyant sentència del Tribunal Constitucional de l’any 2010
contra l’Estatut de Catalunya, detonant del procés independentista. Aquesta incapacitat
històrica de la monarquia espanyola d’entendre i d’empatitzar amb el poble català i de fer
possible el seu encaix dins l’Estat espanyol és, probablement, el màxim exponent del
fracàs de la institució restaurada pel franquisme i del règim polític que representa.
Al costat d’aquest fracàs majúscul, consumat al llarg de la darrera dècada, com a institució
que ha d’arbitrar i moderar, cal afegir-n’hi un altre de no menys estrepitós que té a veure
amb l’altra funció cabdal que pot donar sentit a una monarquia parlamentària i que és
l’exemplaritat. També en els darrers anys, s’ha evidenciat que la institució on,
suposadament, polítics i ciutadania ens hauríem d’emmirallar per imbuir-nos de valors ètics
i de vocació abnegada de servei públic, en realitat compendiava tots els mals i tots els vicis
que han fet que el Regne d’Espanya sigui a dia d’avui un dels estats més corruptes,
arbitraris i de més baixa qualitat democràtica de la Unió Europea. La gravetat dels fets és
tal que, tot i el blindatge i l’opacitat que la Constitució concedeix a la Corona, quelcom ja de
per si anòmal en una institució que pretengui ser exemplar, ha resultat impossible impedir
que les corrupteles i els negocis bruts sortissin a la llum i hagin acabat portant a judici i a la
presó a membres de la família reial i, fins i tot, obligat a exiliar-se l’anterior cap de l’Estat,
l’encara emèrit Joan Carles I.
Aquesta falta d’exemplaritat, d’una banda, afegida a la incapacitat esmentada d’entendre
els sentiments i els anhels d’una gran majoria de catalans, partidaris del dret
d’autodeterminació, de l’altra, fa que la monarquia hagi deixat, definitivament, de tenir lloc a
Catalunya i, probablement, també a l’Estat espanyol. La institució que avui representa Felip
VI ha perdut, a Catalunya almenys, tot sentit, tota utilitat i tota credibilitat en encarnar tot
allò que va contra el sentiment majoritari i l’interès general del país i representar alhora una
rèmora per a la construcció de la societat lliure, justa, igualitària i de plenitud democràtica
que volem que sigui la Catalunya del segle XXI, una societat que, per definició, només pot
ser d’una forma: republicana.
En virtut d’això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Declarar «persona non grata» el rei Felip VI, així com qualsevol representant de
la Casa Reial espanyola, per haver legitimat, en el seu discurs del 3 d’octubre de 2017, la
violència policial contra les persones que, de manera pacífica i cívica, van acudir a votar
als col·legis electorals la jornada de l’1 d’Octubre, així com la repressió que, a data d’avui,
continua aplicant-se contra les institucions catalanes i els seus representants legítims,
molts dels quals continuen empresonats o a l’exili.
Segon.- Declarar L’Esquirol municipi republicà, entenent que aquesta forma de govern
representa la concreció dels principis de llibertat, d’igualtat i de justícia millor que d’altres,
reconeixent alhora els valors republicans com els que millor s’identifiquen amb el tarannà i
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el pensament de la majoria d’esquirolencs i esquirolenques, un tarannà que no és d’ara
sinó que ve de segles.
Tercer.- Instar el conjunt d’administracions públiques de Catalunya: ajuntaments, consells
comarcals, diputacions i Generalitat de Catalunya, perquè procedeixin, les que encara no
ho hagin fet, a retirar qualsevol forma d’homenatge i reconeixement institucionals als
actuals membres de la Família Reial espanyola, especialment als dos darrers titulars de la
Corona, els reis Joan Carles I i Felip VI, atès el seu comportament «no exemplar» i
especialment lesiu pel que fa a Catalunya. Això inclou, entre d’altres, noms de carrers,
places i edificis públics, monuments, plaques commemoratives i medalles d’honor.
Quart.- Posar en coneixement dels acords adoptats el Govern de la Generalitat de
Catalunya, l’Associació de Municipis per la Independència, la Federació de Municipis de
Catalunya i la Casa Reial espanyola, així com també el President Carles Puigdemont, el
Vicepresident Oriol Junqueras i la resta de presos i exiliats per la repressió de l’Estat
espanyol contra l’independentisme.
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.
8.- 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 67/2020 a la 72/2020, dictades entre els dies 30 de setembre i 9 de desembre de
2020.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
9.- 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
109/2020 a 152/2020, adoptats en sessions celebrades els dies 14 de setembre, 28 de
setembre, 13 d’octubre, 26 d’octubre, 9 de novembre i 23 de novembre.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
10.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT
MITJÀ A PROVEÏDORS, 3R 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
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sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 3r 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.
11.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 3R
TRIMESTRE DE 2020.
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 30 de
setembre 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.
12.- PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen per part dels membres del plenari.
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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