ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 07/2021
NÚM.: 07/2021
DATA SESSIÓ: 20 DE DESEMBRE DE 2021
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 048 a 049.
HORA: 19.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Àlex Montanyà i Rifà
Sra. Alba Molas i Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Sílvia Grau Parramon
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer
Sr. Francesc Illamola i Puntí
Sr. Enric Roca i Casas
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Ignasi Garolera i Coromina
Sr. Ferran Martínez i Casellas
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. 048/2021.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL
DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2022, 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 2022, la
plantilla de personal de la corporació i les bases d’execució del pressupost.
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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 2022, 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 2022
INGRESSOS
1. Operacions no financeres
1.1. Operacions corrents
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

1.299.000,00 Euros
50.000,00 Euros
628.360,00 Euros
714.070,00 Euros
15.220,00 Euros

1.2. Operacions de capital
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

Alienació d’inversions reals
Transferències de capital

380.000,00 Euros
415.961,00 Euros

2. Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
Total ingressos

0,00 Euros
0,00 Euros
3.502.611,00 Euros

DESPESES
1. Operacions no financeres
1.1. Operacions corrents
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
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1.2. Operacions de capital
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

Inversions reals
Transferències de Capital

1.193.632,00 Euros
0,00 Euros

2. Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
Total despeses

0,00 Euros
20.000,00 Euros
3.502.611,00 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.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde fa un repàs dels aspectes més destacables del
pressupost que es sotmet a votació. En destaca l’increment en 3 persones (oficines,
aparellador i brigada) de la plantilla. També fa referència a les inversions previstes en el
Pla d’inversions, afirmant que des de l’equip de govern són prudents però perseverants, i
que s’inverteix en el 4 (sic) nuclis de població, i que no necessàriament aquesta és
proporcional a la població, sinó que es determina en funció de les necessitats i les prioritats
reals. Reprodueix allò que ja consta al pla d’inversions.
Destaca la subscripció d’un conveni amb l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, per al
manteniment (i pavimentació d’un tram) del camí de Cabrera, i n’explica els detalls, amb
una aportació anual dels garrotxins de 4.000 euros.
Pel que fa al manteniment i a la prestació de serveis destaca que amb les ordenances s’ha
intentat augmentar els ingressos pel que fa al servei de recollida de deixalles, en la mesura
en que també s’augmentarà la despesa per a la seva prestació. En tema de manteniment,
fa referència a una despesa prevista de 100.000 euros per al manteniment de camins
rurals.
El Sr. Bagaria, al seu torn, també incideix en el tema dels camins, indicant que el
manteniment inclou també fer cunetes i desbrossar. Informa de l’existència del PPI de la
Diputació de Barcelona, que és vigent fins el 2025 i que representa una important aportació
per part de la Diputació de Barcelona per a aquesta finalitat. Explica que aquest any s’ha
realitzat una inversió, amb subvenció de 23.000 euros per a la utilització d’àrid reciclat al
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camí de la casa de l’Hora i un tram del camí Ral. Que pel 2021 s’ha tornat a demanar i que
hi ha previst de fer el camí que va des del dipòsit de Cantonigròs fins al dipòsit de Tavertet.
El Sr. Alcalde, ara, explica l’augment en la partida de benestar social, que dóna cobertura a
diversos col·lectius, per una major prestació de serveis, que passa de 21.000 a 30.000
euros de despesa.
També explica que durant aquest 2022 hi ha la perspectiva d’engegar diversos projectes:
- Projecte de Pacificació (peatonalització) del nucli antic.
- Memòria de l’enderroc de l’escorxador.
- Quatre camins.
- Transformació del carrer del Pont, amb reunió amb els veïns durant el mes de
gener o febrer de 2022.
- Transformació del nucli antic, entre el carrer Major i l’Ajuntament.
- Convocatòria de concurs públic del projecte de reforma i ampliació de l’institut
escola, amb conveni amb el Departament.
El Sr. Roca, al seu torn, agraeix les explicacions, tot indicant que alguns dubtes que tenien
ja han quedat aclarits, com ara el tema dels camins, i agraeix que la partida vagi creixent.
Segons la seva opinió, millor asfaltar, sobretot en els punts de major erosió. Demana que
hi hagi una planificació dels materials i una priorització dels llocs més deslvalguts.
El Sr. Illamola indica que hi ha uns veïns que es queixen d’un camí en concret, el camí de
la Vall. Diu que es va arreglar la palanca, però no el camí que va fins a La Vall.
El Sr. Bagaria li diu que el material per escampar es reparteix ara. Explica que, a més de la
palanca, també es va arreglar un mur. Diu que hi ha camins que estan pitjor que no pas
aquest. Explica que hi ha un tram que es va formigonar, per part de privats, però que no es
va fer massa bé, i que ara caldria fresar-ho tot i que això val molts diners.
El Sr. Roca pregunta sobre què inclou la partida 491.22203.
El Sr. Alcalde li respon que es tracta d’una aplicació que s’utilitza per a diverses coses i
que pagaments per a manteniment mensual no n’hi ha. Hi ha però, els dominis,
l’hostatjament, i també els treballs de modficiació que no es poden fer des d’aquí.
El Sr. Roca pregunta sobre si posen continguts nous o es fa des de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde li respon que els continguts nous els afegeixen en Xevi Capdevila o en
Miquel Vilella, si es tracta de baners.
El Sr. Roca diu que fa referència a les actualitzacions del portal de transparència i pregunta
sobre les despeses jurídiques.
El Secretari li diu que la primera informació del portal de transparència la va elaborar ell,
però que de les actualitzacions no hi ha ningú que se’n cuidi. Pel que fa a les despeses
jurídiques, indica que es tracta d’una simple prevenció.
El Sr. Roca pregunta sobre el servei de vigilància.
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El Sr. Pons li respon que tot això s’inicia a partir de que es produeixen alguns botellots i
l’aparició d’alguns problemes d’ordre públic. El servei es presta dos dies, un de cap de
setmana i un entre setmana, aleatòriament. Si cal, es reforçarà al cap de setmana, quan
faci més bon temps. La tasca és de vigilància d’edificis i equipaments municipals, amb una
voluntat dissuasòria.
Els regidors parlen sobre diverses entrades a domicilis ocorregudes els darrers mesos.
El Sr. Pons explica el funcionament del servei i de com actuen els vigilants.
El Sr. Roca pregunta sobre la partida de 48.000 euros de l’escola de música de Roda.
El Sr. Alcalde explica que existeix un conveni que determina com es realitzen les
aportacions de l’Ajuntament
El Sr. Roca pregunta sobre l’increment de subvenció a l’AFA de l’Escola, ja sempre era
igual, de 1.800 euros, i ara passa a 20.000.
El Sr. Alcalde li respon que es tracta d’un suport a administració, i que van sol·licitar que es
subvencionés el cost d’una persona. Ara aquesta subvenció s’augmentarà amb
monitoratge, suport a administració i consergeria, i per això l’augment de la subvenció.
El Sr. Roca pregunta sobre que es finança amb la subvenció de serveis Cantonigròs.
L’Alcalde li respon que es tracta de factures pagades directament des de l’Ajuntament.
Neteja de locals, lloguers, etc.
En relació a les inversions, el Sr. Roca incideix en que l’Ajuntament, amb recursos propis,
a Cantoni només hi gastarà 30.000 euros.
El Secretari adverteix que pel que fa a les quotes d’urbanització l’aportació de l’Ajuntament
ha de ser de 0 euros.
El Sr. Roca indica que una comparativa entre anualitats aniria bé.
El Sr. Illamola pregunta sobre el resultat d’un estudi que havia de determinar si Can Quel
era zona inundable o no.
El Sr. Alcalde li respon que està fet, i que no és del tot inundable. Que pel tipus d’activitat
prevista no seria un inconvenient i que hi ha la intenció de tirar-ho endavant.
El Sr. Illamola pregunta sobre una partida existent en anteriors pressupostos, de 30.000
euros, i que en aquest no hi és: l’enderroc de Can Gall.
El Sr. Alcalde li respon que es va treure fa una setmana, ja que no es tenia clar que s’havia
de fer. Diu que el projecte hi és. Diu que també hi ha el projecte de l’església de Sant
Martí, però que cal treballar més els acords i el finançament.
El Sr. Pons diu que també hi haurà la construcció del pont, l’any vinent o l’altre.
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El Sr. Roca pregunta si l’església de Sant Julià de Cabrera és del Bisbat, ja que hi ha una
barbacoa adossada a l’absis.
El Secretari li respon que sí, que és del Bisbat, segons li consta per una recent
immatriculació, però que aquesta únicament faria referència a la construcció.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada
per SET (7) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria i Pons; i Sres. Molas, Grau, Puigdesens i
Redon) i DOS (2) vots en blanc (Srs. Illamola i Roca).
2.- A.P. 049/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE FORMULACIÓ DE SOL·LICITUD AL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
D’ELABORACIÓ DEL PLA DE VIABILITAT PER A LA CREACIÓ D’UN INSTITUT
ESCOLA AL MUNICIPI DE L’ESQUIROL.
Catalunya compta amb una llarga i rica experiència pedagògica i d’innovació educativa.
L’any 1931, la Generalitat de Catalunya va crear els primers instituts escola com a centres
d’ensenyament secundari vinculats a escoles de primària que estaven integrades dins del
règim del Patronat Escolar Municipal.
Desaparegudes el 1939, igual com la resta d’institucions del país, no és fins l’aprovació de
la Llei d’Educació de Catalunya de 2009 que es permet de nou la creació d’aquesta
modalitat d’establiment educatiu, que integra en un únic centre els nivells d’educació
infantil i primària i els de secundària obligatòria, tot recuperant la millor tradició pedagògica
iniciada vuitanta anys abans.
Resulta indubtable els avantatges que representa per a municipis com l’Esquirol poder
disposar d’un centre d’aquestes característiques, que es contraposen amb els
inconvenients que suposa que els infants del municipi s’hagin de desplaçar, amb 12 anys,
fins al municipi veí de Roda de Ter per completar els seus estudis obligatoris, convivint
amb joves de 19 anys d’edat; socialment, el desarrelament dels joves amb el municipi;
ambientalment, la mobilitat generada; etc.
No cal dir que a nivell de cohesió territorial, en una zona geogràfica amb entitat suficient
com és el Collsacabra queda plenament acreditada la conveniència de la creació d’un
institut escola.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la redacció
d’un Pla de Viabilitat per a la creació d’un Institut Escola al municipi de l’Esquirol.
Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde President de la
corporació, a fi de l’atorgament de quants documents siguin necessaris per a la plena
efectivitat dels acords adoptats.
Tercer.- Notificar els presents acords als Serveis Territorials a la Catalunya Central del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als efectes escaients.
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Obert el torn d’intervencions, la Sra. Molas indica que es tracta d’una proposta municipal,
previst d’iniciar-se el curs 2022-23. Diu que els pares alguns hi estan d’acord i altres no, i
que els mestres hi estan d’acord.
El Sr. Alcalde diu que el projecte s’elaboraria durant l’any 2022 i que les obres s’iniciarien
l’any 2023.
El Sr. Roca diu que això comporta una ampliació.
El Sr. Alcalde explica que caldrà construir un nou edifici sobre una pista de tenis, connectat
amb l’edifici actual. Que també caldrà una reforma important de l’edifici actual. Que el cost
de les obres serà de 2.200.000 euros (1.200.000 euros el nou edifici i 1.000.000 euros la
reforma de l’antic), que assumirà el Departament mitjançant conveni.
El Sr. Roca pregunta si s’estableix algun tipus de condició sobre les possibles ratios.
El Sr. Alcalde li respon que el Departament ho veu bé perquè no afectarà a roda i es
mantindrà la línia per creixement poblacional.
La Sra. Molas diu que els joves es queden al poble, i que això és un canvi social.
El Sr. Roca diu que no és el mateix un institut gran que un institut escola. Que tan una
cosa com l’altra tenen avantatges i inconvenients, i que per això cal que els pares coneguin
el projecte. Explica quina era en el seu moment la voluntat de la reforma, i diu que ell
hauria estat disposat a renunciar als avantatges per poder dur al seu fill aquí.
El Sr. Alcalde diu que l’AFA està recopilant informació i opinions d’altres instituts escola.
També diu que la reforma de l’edifici actual té en compte els nous espais a crear.
El Sr. Roca diu que cal una visió més global, ja que les famílies que avui tenen el problema
no són les que utilitzaran el servei.
I sense que es produeixin més intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels
presents.

Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.30
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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