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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 07/2016 
 
NÚM.: 07/2016 
DATA SESSIÓ: 17 D’OCTUBRE DE 2016 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 0029 a 036. 
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. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sra. Montse Triola Comas 
Sr. Àlex Bansell Hornowski 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Joan Callejón i Creus 
Sra. Alba Molas i Rifà 
Sr. Santi Corominas Ruaix 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 
 
L’Alcalde dona la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la 
sessió, emplaçant 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. 029/2016.- APROVACIÓ DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ I 
CONSTITUCIÓ DE GARANTIA DEFINITIVA A L’OFERTA MÉS AVANTATJOSA DE LA 
LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA AMB MÉS 
D’UN CRITERI D’ADJUDICACIÓ, PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 
“ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDDAR DE CANTONIGRÒS – 
PRIMERA FASE”. 
 
Vist l’expedient de licitació per a la contractació de l’obra ESTACIÓ DEPURADORA 
D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE, de tramitació 
ordinària i procediment obert i amb més d’un criteri d’adjudicació. 
 
Atès que durant el termini obert a l’efecte es presentaren 7 proposicions: 
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NÚM. DE PLICA LICITADOR 

1 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 
2 HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 
3 CONSTRUCTORA DE CALAF SAU 
4 CERTIS OBRES I SERVEIS SAU 
5 UTE CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL / VITAQUA SA 
6 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU 
7 CONSTRUCCIONS ICART SA 

 
Vistes les valoracions realitzades per la Mesa de Contractació, integrades en les actes 
corresponents, que s’assumeixen com a motivació del present acord, de conformitat amb 
les quals s’han atorgat les puntuacions que s’indiquen, i ordenades per ordre de prelació, 
segons segueix: 
 
NÚM. 

D’ORDRE 
NÚM. 

DE 
PLICA 

LICITADOR PUNTUACIÓ 

1 7 CONSTRUCCIONS ICART SA 65,00 
2 6 AQUAMBIENTE SERVICIOS PARA EL SECTOR DEL AGUA SAU 57,64 
3 2 HPSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 56,88 
4 4 CERTIS OBRES I SERVEIS SAU 56,25 
5 1 ARENES I GRAVES CASTELLOT SA 55,12 
6 3 CONSTRUCTORA DE CALAF SAU 55,07 
7 5 UTE CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL / VITAQUA SA 52,52 

 
A la vista de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considera que l’oferta 
econòmicament més avantatjosa és la presentada per CONSTRUCCIONS ICART SA. 
 
Vista la proposta de la Mesa de contractació, de data 17 d’octubre de 2016, que 
s’assumeix íntegrament com a motivació d’aquest acord. 
 
Vist el que preveu el Plec de Clàusules Administratives Particulars d’aquesta contractació, 
els Plecs de Clàusules Administratives Generals aprovats per la corporació, l’article 151 del 
Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, i demés normativa concordant. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar vàlid el procediment licitador obert i amb més d’un criteri d’adjudicació, 
convocat per a contractar l’obra ESTACIÓ DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR 
DE CANTONIGRÒS – PRIMERA FASE, i d’acord amb les ofertes presentades determinar 
que l’oferta econòmicament més avantatjosa de les presentades és la de l’empresa 
CONSTRUCCIONS ICART SA (CIF A17200163), pel preu de TRES-CENTS DIVUIT MIL 
VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS (318.850,00 Eur), més el 21% d’IVA, SEIXANTA-SIS 
MIL NOU-CENTS CINQUANTA-VULL EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (66.958,50 
Eur), import total TRES-CENTS VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (385.808,50 Eur), amb subjecció a la normativa vigent en matèria 
de contractes del sector públic, al plec de clàusules administratives generals de la 
corporació, al plec de clàusules administratives particulars, al plec de prescripcions 
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tècniques particulars i a l’oferta per ella presentada, la qual ha estat determinant per a la 
seva adjudicació. 
 
Segon.- Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONS ICART SA (CIF A17200163), com a 
licitador proposat amb l’oferta econòmicament més avantatjosa, perquè en el termini de 
deu dies hàbils, a comptar des del següent al de recepció del requeriment, aporti la 
documentació següent: 
 

- Constitució de la garantia definitiva per import de QUINZE MIL NOU-CENTS VINT-
I-CINC EUROS (15.925,00 Eur), corresponent al 5 per cent de l’import d’adjudicació 
del contracte. 

- Certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, llevat que els dits documents constin actualitzats al Registre de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat 

- Documentació acreditativa que acrediti la representació i les facultats del licitador, a 
efectes de la seva validació per la Secretaria municipal, llevat que estigui inscrit al 
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General 
de l’Estat. 

 
Tercer.- Una vegada presentada la documentació requerida, i essent aquesta conforme, 
l’òrgan de contractació haurà de procedir a l’adjudicació del contracte esmentat. No obstant 
això, si de la documentació presentada es comprova que no es compleixen les condicions 
necessàries per a la seva adjudicació, s’efectuarà un nou requeriment al licitador següent a 
aquell, per l’ordre que han quedat classificades les seves ofertes. 
 
Comentada la proposta i els seus antecedents per part de l’Alcaldia, i sense que es 
produeixin intervencions per part dels membres de la corporació, la proposta es sotmet a 
votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 030/2016.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA 
DE CONCURS PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER AL SERVEI DE MENJADOR DE 
L’ESCOLA BRESSOL L’ESQUIROL I DE BEQUES ESPORTIVES 2016. 
 
Atesa la conveniència que aquest Ajuntament col·labori en l’àmbit educatiu, atorgament 
beques a les famílies per ajudar a fer front al pagament del servei de menjador de la llar 
d’infants municipal; així com en l’àmbit esportiu, promocionant i facilitant l’accés a activitats 
esportives dels infants. 
 
Atès que la fórmula idònia de col·laboració municipal en vers aquestes activitats privades 
és l’atorgament de beques, concretament en règim de concurrència competitiva, tenint 
aquest consideració aquell procediment mitjançant el qual la concessió de les beques es fa 
mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi d’establir una prelació entre 
aquestes d’acord amb els criteris de valoració prèviament fixats, i adjudicar, amb el límit 
fixat a la convocatòria dins del crèdit disponible, aquelles que hagin obtingut la valoració 
més altra en aplicació dels criteris establerts. 
 
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), 
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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). 
 
Atès que aquesta Llei estableix en el seu article 22 de la concurrència competitiva és la 
forma ordinària de concessió de subvencions. 
 
Vist que l’import total que es destinarà a les beques de menjador escolar és de 2.504,00 
Euros, i per a les beques esportives de 2.300,00 Euros, amb càrrec a la partida 
1.925,48000 del pressupost de l’exercici 2016. 
 
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 a seleccionar l’alumnat que es pot incloure al 
programa de suport al servei de menjador de la llar d’infants L’Esquirol per a l’any 2016; i 
les Bases reguladores per a l’atorgament de beques per a la realització d’activitats 
esportives 2016, 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 corresponents amb càrrec a la partida 1.925.48000 del 
vigent pressupost municipal. 
 
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. 
 
Comentada la proposta per part de l’Alcaldia, i sense que hi hagi més intervencions, la 
proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
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3.- A.P. 031/2016.- APROVACIÓ I ADHESIÓ AL CONVENI TIPUS 
INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
D’OSONA I ELS AJUNTAMENTS DE LA COMARCA D’OSONA PER A L’EXECUCIÓ, 
COORDINACIÓ, COOPERACIÓ, FINANÇÁMENT I DESENVOLUPAMENT DE 
DIFERENTS PROGRAMES DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES. 
 
Vista la minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell Comarcal d’Osona 
i els ajuntament de la comarca per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i 
desenvolupament de diferents programes de l’Àrea d’atenció a les persones, elaborat pel 
Consell Comarcal d’Osona, el redactat del qual consta a l’expedient administratiu instruït a 
l’efecte. 
 
Vist que l’article 303 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per 
Decret 179/1995, de 13 de juny, preveu que a través de convenis s’estableixi una relació 
de cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques per a la prestació de serveis o pel desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció de les quals tinguin un interès comú. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el text i l’adhesió de l’Ajuntament de l’Esquirol al conveni tipus 
interadministratiu de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de 
la comarca d’Osona per a l’execució, coordinació, cooperació, finançament i 
desenvolupament de diferents programes de l’Àrea d’atenció a les persones, determinant 
els serveis a rebre del Consell Comarcal d’Osona en les fitxes annexes al conveni, i que 
són la totalitat dels que es proposen. 
 
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari per a l’efectivitat dels acords 
adoptats i per a la signatura del conveni aprovat, l’Alcalde president de la corporació, Il·lm. 
Sr. Àlex Montanyà i Rifà. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes 
corresponents. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que es tracta dels mateixos serveis que 
ja s’estan duent a terme en l’actualitat, que ara es formalitzen mitjançant conveni, sense 
que això representi cap variació en els mateixos. 
 
Sense més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels presents. 
 
4.- A.P. 032/2016.- APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL PER A LA 
IGUALTAT PER RAÓ D’ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE D’OSONA 
2016-2020. 
 
La Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (LGTBI), 
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estableix que els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les 
condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius. 
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal d’Osona és una de les entitats locals que està 
obligada a elaborar una diagnosi local, dissenyar i realitzar un pla de formació i 
sensibilització als treballadors/res de l’administració local, promoure la incorporació de la 
perspectiva LGTBI en les polítiques públiques locals i dissenyar protocols de coordinació 
amb el Servei d’Atenció Integral de la Generalitat per atendre a les persones víctimes de 
l’homofòbia, bifòbia o transfòbia i derivar les denúncies recollides de les diferents oficines 
municipals, promoure la implementació de la Llei 11/2014 en tots aquells continguts que 
siguin competència municipal (educació, salut, seguretat, comunicació, lleure i en l’àmbit 
de les contractacions) i garantir l’atenció de les víctimes de l’homofòbia, bifòbia o transfòbia 
del municipi. 
 
És en aquest sentit que, el 2015, amb el suport de la Diputació de Barcelona, es va 
redactar el Pla a nivell comarcal i en els exercicis 2016-2020 està previst inicia la 
implementació de les diferents línies marcades. 
 
Vist el text del Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona, 
2016-2020 i la voluntat de l’Ajuntament de l’Esquirol d’adherir-nos a aquest. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (LGTBI). 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió al Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació sexual i 
identitat de gènere d’Osona 2016-2020, aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona el 
dia 26 de juny de 2016. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
5.- A.P. 033/2016.- APROVACIÓ D’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL PER A LA 
IGUALTAT DE GÈNERE D’OSONA 2016-2020. 
 
Al llarg de les darreres dècades, i des de diferents institucions, s’ha desenvolupat un marc 
legislatiu en matèria d’igualtat entre dones i homes amb l’objectiu d’eliminar qualsevol tipus 
de desigualtat o discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe. La lluita contra les 
discriminacions ha trobat en el desenvolupament normatiu una estratègia d’eradicació. És 
a partir de les primeres declaracions de drets humans, que es reconeix la igualtat entre 
dones i homes com un dret universal. 
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En aquest sentit, el Consell Comarcal d’Osona ha fet l’encàrrec de redactar el Pla 
Comarcal d’igualtat de Gènere d’Osona (2016-2020) amb l’objectiu general de definir el 
conjunt integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les dones i els 
homes dels municipis que conformen la comarca d’Osona puguin assolir el seu màxim 
potencial i participar en tant que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap 
discriminació per raó de gènere. 
 
El Pla inclou els objectius, els continguts, la metodologia i les fases del procés 
d’implementació per aconseguir-ne els objectius. 
 
Vist el text del Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona (2016-2020) i la voluntat de 
l’Ajuntament de l’Esquirol d’adherir-se a aquest. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Llei 5/2008, del dret a les dones per a l’eradicació de la violència masclista. 
 
Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Esquirol al Pla comarcal d’igualtat de 
gènere d’Osona (2016-2020), aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona el dia 26 de 
juny de 2016.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
6.- A.P. 034/2016.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL núm. 115/2016, D’APLANAMENT EN EL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU núm. 302/2013 FASE BA, INTERPOSAT PER L’INSTITUT CATALÀ 
DEL SÒL. 
 
Vist l’Acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, núm. 115/2016, en 
sessió celebrada el dia 4 de juliol de 2016, el qual diu textualment: 
 

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL núm. 115/2016 
L’Esquirol, 4 de juliol de 2016 
 
Vist el recurs contenciós administratiu núm. 302/2013 Fase BA, interposat per 
l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Sala Contenciosa administrativa, secció cinquena, contra l’acord del Ple 
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d’aquest Ajuntament núm. 24/2013, de 18 de juliol de 2013, pel qual s’acordà la 
denúncia del pacte cinquè del conveni de col·laboració subscrit entre aquest 
Ajuntament i l’INCASOL en data 12 de desembre de 2002, per a l’execució d’una 
actuació de promoció industrial anomenada “La Font de l’Abella”, per considerar-la 
abusiva. 
 
Vist l’informe emès per la Secretaria municipal en data 21 de juny de 2016 –el qual 
s’assumeix com a motivació del present acord-, en el qual es proposa l’aplanament 
vist que -una vegada esmenada la metodologia emprada per al compliment de dit 
pacte- no es produirà desequilibri entre les parts, derivada de les drets i obligacions 
adquirits per cada una d’elles, una vegada aplicades les noves valoracions del sòl 
urbanitzable del municipi derivades del procediment simplificat de valoració 
col·lectiva previst a la Disposició Transitòria Setena del Text refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març. 
 
Atès que, altrament, en el mateix informe, s’adverteix la necessitat d’adaptar 
l’esmentat conveni a la nova regulació que estableix la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de Règim jurídic del sector públic, la qual entrarà en vigor el proper 2 d’octubre de 
2016. 
 
Ateses les competències legalment atribuïdes a la Junta de Govern Local 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.- Aplanar-se en el recurs contenciós administratiu núm. 302/2013 Fase BA, 
interposat per l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL davant el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa administrativa, secció cinquena, contra 
l’acord del Ple d’aquest Ajuntament núm. 24/2013, de 18 de juliol de 2013, pel qual 
s’acordà la denúncia del pacte cinquè del conveni de col·laboració subscrit entre 
aquest Ajuntament i l’INCASOL en data 12 de desembre de 2002, per a l’execució 
d’una actuació de promoció industrial anomenada “La Font de l’Abella”, per 
considerar-la abusiva. 
 
Segon.- Sol·licitar a l’Institut Català del Sòl l’inici dels tràmits que corresponguin per 
tal de procedir a adaptar el conveni més amunt indicat -o si així s’escau a la 
subscripció d’un nou conveni- a la nova regulació que estableix la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, la qual entrarà en vigor el proper 2 
d’octubre de 2016. 
 
Tercer.- Sotmetre els acords adoptats a ratificació del Ple municipal, en la propera 
sessió que aquest celebri. 
 
Quart.- Notificar els presents acords a l’Institut Català del Sòl i al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa administrativa, secció cinquena, als 
efectes corresponents. 

 
Atès que el propi acord ja preveia la seva ratificació per part del Ple de la corporació. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar, en el seu contingut íntegre, l’Acord adoptat per la Junta de Govern Local 
d’aquesta corporació, núm. 115/2016, adoptat el sessió celebrada el dia 4 de juliol de 
2016, el redactat del qual consta en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- Notificar els presents acords a l’Institut Català del Sòl i al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala contenciosa administrativa, secció cinquena, als efectes 
corresponents. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica els antecedents d’aquest contenciós, i el 
fet que aquest ha perdut interès per la nova valoració del sòl urbanitzable, arran de la 
modificació legislativa operada el 2015. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es sotmet 
a votació, resultant aprovada per SIS (6) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, Garolera, 
Martínez i Pons, i Sra. Puigdesens) i DUES (2) abstencions (Sr. Bansell i Sra. Triola). 
 
7.- A.P. 035/2016.- RATIFICACIÓ DEL REQUERIMENT PREVI AL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER L’ALCALDIA CONTRA 
L’APARTAT 1.3 DE L’ACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ TERRITORIAL 
D’URBANISME DE LA CATALUNYA CENTRAL EN SESSIÓ DE DATA 3 DE JUNY DE 
2016, D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DEL POUM 
EN RELACIÓ AL CONJUNT EDIFICAT DE LA MASIA EL PRAT DE SANT JULIÀ. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió celebrada el dia 3 de juny de 2016, va 
adoptar l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació puntual núm. 8 del POUM en relació 
al conjunt edificat de la Masia del Prat de Sant Julià, promoguda i tramesa per aquest 
Ajuntament, segons consta en l’expedient administratiu. 
 
L’Alcaldia, valorant el desacord del govern municipal allò resolt en l’apartat 1.3 del citat 
acord, que prohibeix la reconstrucció del cos annex identificat en el croquis de la fitxa amb 
el número 3, i a l’empara del que disposa l’article 44 de la Llei 29/1988 de 13 de juliol, 
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i en virtut de les facultats que li 
atribueix l’article 53.1.k del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, va formular REQUERIMENT PREVI AL 
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 
 
Valorat que l’òrgan competent per a l’aprovació dels instruments de planejament és el Ple 
de la corporació, en atenció a allò establert al Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Validar i ratificar la formulació de REQUERIMENT PREVI AL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU davant del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, contra l’apartat 1.3 de l’Acord d’aprovació definitiva de la 
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Modificació puntual núm. 8 del POUM en relació al conjunt edificat de la Masia del Prat de 
Sant Julià, en els termes continguts en l’escrit formulat per l’Alcalde Presdient de la 
corporació de data 2 d’agost de 2016 (RS 725, de 4 d’agost de 2016) i que consta en 
l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica els antecedents d’aquest acord, de l’acord 
adoptat per la Comissió Territorial d’urbanisme i dels motius del desacord amb la mateixa. 
També comenta que s’ha parlat amb el cap dels serveis territorials i que el que planteja el 
requeriment és exactament el que es va acordar amb aquest que s’acceptaria. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es sotmet 
a votació, resultant aprovada per SIS (6) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, Garolera, 
Martínez i Pons, i Sra. Puigdesens) i DUES (2) abstencions (Sr. Bansell i Sra. Triola). 
 
8.- A.P. 036/2016.- APROVACIÓ DE MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM I AL 
PROCÉS CONSTITUENT. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
El Parlament de Catalunya va reafirmar al Debat de Política General el dret imprescriptible 
i inalienable de Catalunya a l’autodeterminació i va aprovar propostes de resolució en 
relació als propers passos que s’hauran de fer en el marc del Procés Constituent. 
 
El Govern de la Generalitat ha adoptat el compromís de celebrar un referèndum vinculant 
sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017 amb una 
pregunta clara i de resposta binària. Per fer-ho possible, el Parlament de Catalunya s’ha 
compromès a activar tots els dispositius legislatius necessaris per dur a terme la celebració 
del referèndum i per donar-li al mateix temps cobertura legal. Així mateix, abans del 31 de 
desembre de 2016 es constituirà una comissió de seguiment per l’impuls, control i execució 
del referèndum. El compromís per a la realització del referèndum en els termes indicats es 
mantindrà fins i tot en absència d’acord polític amb el govern de l’Estat espanyol. 
 
El Govern de la Generalitat endegarà la preparació dels procediments i reglaments 
necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme, publicitat i 
democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la creació 
d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i 
prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions. 
 
El Govern de la Generalitat convocarà de forma immediata una cimera de totes les forces 
polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació per tal de treballar políticament 
en la definició i fermesa d’aquesta convocatòria de referèndum. 
 
El text de la ponència conjunta sobre règim jurídic ha d’estar enllestit abans del 31 de 
desembre de 2016, i ha de contenir com a mínim la regulació sobre la successió 
d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets fonamentals, el sistema institucional, la 
potestat financera i el poder judicial durant el període de transitorietat existent entre la 
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proclamació de la República catalana i l’aprovació de la Constitució, així com el reglament 
de l’Assemblea Constituent. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja als Ajuntaments a impulsar debats constituents des 
de l’àmbit local promovent la participació de la societat civil i facilitar els recursos i espais 
propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Manifestar el recolzament de l’Ajuntament de l’Esquirol a la celebració d’un 
referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 
2017 amb una pregunta clara i de resposta binària. 
 
Segon. Assumir l’encàrrec del Parlament de Catalunya d’impulsar els debats constituents 
des de l’àmbit local al nostre municipi promovent la participació de la societat civil i facilitar 
els recursos i espais propis necessaris pel correcte desenvolupament del debat ciutadà. 
 
Tercer. Participar en la creació d’un espai de municipis per la República en el marc del 
procés constituent on es debatin i consensuïn les aportacions que el món local pugui fer al 
procés constituent i es defineixi el model i el nivell competencial dels municipis a la futura 
República. 
 
Quart. Comunicar aquest acord als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels presents. 
 
9.- DACIÓ DE COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 121/2016, 
DE 28 DE SETEMBRE, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2015. 
 
Es dóna compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 121/2015, de 28 de setembre, 
d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, el contingut literal de la qual 
és com segueix: 
 

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 121/2016 
L’Esquirol, 28 de setembre de 2016 
 
Vist l’expedient de liquidació del pressupost de l’exercici 2015 formulada per 
l’interventor en compliment del que disposa l’article 191 del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març. 
 
Vist l’informe emès pel secretari – interventor de la corporació. 
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Resultant que la liquidació de despeses i ingressos pendents de l’exercici anterior 
que han d’incorporar-se en concepte resultes al pressupost refós no produeix 
dèficit. 
 
Fent ús de les facultats que legalment m’han estat conferides 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que s’adjunta en 
annex amb el corresponent detall, i que presenta el següent estat: 
 
Existència en caixa a 31 de desembre de 2015 1.606.760,27 Euros 
Pendent de cobrament a la mateixa data 404.793,71 Euros 
  
Suma 2.011.553,98 Euros 
  
Pendent de pagament a la mateixa data 326.809,36 Euros 
  
Romanents de tresoreria total 1.684.744,62 Euros 
Ingressos de dubtós cobrament 179.294,92 Euros 
Excés de finançament afectat 10.468,00 Euros 
Total romanent per despeses generals 1.494.981,70 Euros 
 
Segon.- Donar-ne compte al Ple municipal en la propera sessió que aquest celebri. 
 
Tercer.-Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial 
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 
Quart.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat el 
compliment de l’objectiu de l’estabilitat pressupostària de la liquidació del 
pressupost de 2015. 
 
Així ho disposo, 
 
L’Alcalde, signat: Àlex Montanyà i Rifà; Davant meu, El Secretari interventor interí, 
signat: Lluís Xandri i Molas 

 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.05 
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       Àlex Montanyà i Rifà 


