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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 13/2015 
 NÚM.: 13/2015 
DATA SESSIÓ: 23 DE NOVEMBRE DE 2015 CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA ACORDS PLENARIS: A.P.- 047 a 051. 
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 
Sr. Santi Corominas Ruaix  S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
---  
NO HI ASSISTEIXEN:  
---  EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Joan Callejón i Creus 
Sra. Alba Molas i Rifà  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. 047/2015.- SORTEIG I DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES 
ELECTORALS DEL MUNICIPI DE L’ESQUIROL PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS 2015. 
 En acte públic i a través de l’aplicatiu informàtic CONOCE, facilitat pel l’Insitituto Nacional de Estadística, es procedeix a la realització del sorteig per a la designacions dels membres 
de les meses electorals del municipi de l’Esquirol per a les Eleccions a Corts Generals 2015, que han de celebrar-se el proper dia 20 de desembre. 
 Realitzat el sorteig, i d’acord amb els resultats obtinguts, la proposta de designació és la següent: 
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Vist que per Reial decret 977/2015, de 26 d’octubre (BOE núm. 257, de 27 d’octubre), s’ha 
procedit a la dissolució del Congres dels Diputats i del Senat i a la convocatòria d’eleccions a Corts Generals per al dia 20 de desembre de 2015. 
 Atès el que segons s’estableix en l’article 26.4 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el sorteig per a l’elecció dels membres de les meses 
electorals es realitzarà entre els dies vint-i-cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria del procés electoral, comprès en aquest cas entre els dies 29 d’agost i 2 de setembre de 
2015.  Vist que s’ha realitzat el sorteig per part d’aquest Ajuntament en acte públic, i segons els 
criteris establerts, tal i com es reflecteix en l’article 26 de la LOREG.  
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  ACORDS: 
 Primer.- Designar com membres de les meses electorals corresponents al municipi de 
L’ESQUIROL, per al procés ELECCIONS A CORTS GENERALS 2015, en els districtes, seccions i meses que s’indiquen a les persones que es relacionen:  COL·LEGI 082540001; DISTRICTE 01; SECCIÓ 001; MESA A TITULARS: 
President: ENRIC CARRERA BURGAYA   33956069L   A0177 
1r Vocal: ALICIA CASADESÚS CALVÓ   33939448G   A0183 2n Vocal: 
ARNAU BANÚS CARANDELL   47850018J   A0059  SUPLENTS: 
President: XEVI COMAS JUVANTENY    77104197D   A0285 
President: ISMAEL CARMONA TOBELLA   47853315K   A0164 
1r Vocal: RAFAEL CARMONA RUIZ    39125678X   A0163 1r Vocal: 
MARIA ROSA FAJA GRAU    33957655H   A0426 2n Vocal: 
VICTORIA CARO SANCHO    46513958T   A0165 2n Vocal: M. CARMEN CANIEGO GARCIA   77108374T   A0138 
 COL·LEGI 082540001; DISTRICTE 01; SECCIÓ 001; MESA B 
TITULARS: 
President: JOAN JESÚS MURGUIONDO MAESTRE  38501141S   B0145 
1r Vocal: JOSUÉ PALACIOS DAVILA    11776194X   B0182 
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2n Vocal: 
JOAN ROVIRA AYATS    33931674G   B0371  SUPLENTS: 
President: JORDI VILELLA ROCA    38122395X   B0670 
President: JOAN XART VIÑAS     77907411V   B0681 
1r Vocal: PILAR ORRIOLS FARRAS    77734870E   B0168 1r Vocal: 
JOSEP VILAREGUT MATAVACAS   33942463Y   B0644 2n Vocal: 
DAVID ROMERO LÓPEZ    33945080R   B0344 2n Vocal: SÒNIA MAS RUAIX     33958646C   B0067 
 COL·LEGI 082540002; DISTRICTE 01;SECCIÓ 001; MESA C (SANT MARTÍ 

SESCORTS) TITULARS: 
President: 
CLARA SURIÑACH DANES    47847844R   C0141 1r Vocal: 
RAMON RUSIÑOL COMA    77284417R   C0119 2n Vocal: 
JOSEP FONT SERRA    77068987N   C0076  SUPLENTS: 
President: JORGE CANAL BUXO    33939318N   C0025 
President: JORDI CASALS FAJA    33946061Q   C0031 1r Vocal: 
ROBERTO SALAS PUJOL    34737232X   C0125 1r Vocal: 
JOSEP DOMÈNECH BAU    77272914K   C0060 2n Vocal: JOAN CROSAS BARNOLAS   47845117B   C0051 
2n Vocal: CARLES CASALS FAJA    33947961F   C0030 
 COL·LEGI 082540003; DISTRICTE 01;SECCIÓ 001; MESA D (CANTONIGRÒS) TITULARS: 
President: JOSEP MONTMANY ROURA   33933582A   D0200 
1r Vocal: AMADEO GODAYOL VILA    77089086D   D0157 2n Vocal: 
JOSEP MARIA ORDEIG MATA   77092046W   D0211  
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SUPLENTS: 
President: IGNASI BOFILL VERDAGUER   47847413F   D0034 
President: JOAQUINA ANDREU MOLINA   33930938G   D0008 1r Vocal: 
JAUME COROMINAS RUAIX   77068945Q   D0102 1r Vocal: 
ADRIÀ GIL ROVIRA     47851146Z   D0155 2n Vocal: NÚRIA BOFILL VERDAGUER   47847412Y   D0035 
2n Vocal: MARIA DE LA LUZ BERNARDINO COLLADO 07245186W   D0030 
 Segon.- Determinar que en cas que la Junta Electoral de Zona de Vic estimi possibles 
reclamacions a formular per part de les persones designades, el sistema de substitució 
serà el de substitució directa de la persona o persones exonerades d’aquesta obligació.  Tercer.- Notificar les designacions a la Junta Electoral de Zona de Vic i a les persones 
interessades, als efectes corresponents. 
 Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del plenari, 
resultant aprovada per assentiment de tots el membres presents en la sessió.  2.- A.P. 048/2015.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚM. 9, EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA FITXA M35 DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DEL POUM. 
 En la sessió ordinària celebrada el dia 12 de maig de 2015, el Ple de l’ajuntament de 
l’Esquirol va adoptar l’acord pel que es resolgué aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Esquirol núm. 9, en relació a la MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA FITXA M35 DEL CATÀLEG DE MASIES I 
CASES RURALS DEL POUM, redactada per l’arquitecte tècnic Jaume Pujols Romeu, amb l’objectiu de modificar el contingut de la fitxa corresponent al Mas Grieres. 
 D’acord amb el procediment regulat al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles concordants aplicables del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, s’ha sotmès l’expedient a exposició pública, pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels 
corresponents anuncis, al Tauler d’Anuncis de la casa consistorial, a la pàgina web d’aquest Ajuntament (www.lesquirol.cat), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (de 
28 de setembre de 2015), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 6969, de 21 de setembre de 2015) i al diari ARA de data 29 de setembre de 2015.  
Durant el referit termini, d’acord amb certificació emesa per la Secretaria Municipal, no es formularen al·legacions. 
 Malgrat preveure-ho l’acord d’aprovació inicial, no s’ha considerat necessari donar audiència als Ajuntaments limítrofes, atès que cap d’ells limita amb l’àmbit de la 
modificació puntual del POUM que es tramita. Així mateix, ha estat sol·licitada l’emissió 
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d’informe als organismes públics considerats afectats per raó de llurs competències, que 
seguidament es relacionen:  
- Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat (S 645, de 8 de juliol de 2015)  * Agència Catalana de l’Aigua (Informe d’aigües) 
 * Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (Informe d’avaluació ambiental) - Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (S 649 de 8 de juliol de 2015)  A data d’avui, i havent transcorregut amb escreix els terminis per a l’emissió d’informes, 
únicament ha tingut entrada en el Registre General d’aquesta corporació (RE 2550, de 27 d’octubre de 2015) l’emès per la Direcció General de Desenvolupament Rural en data 21 
de setembre de 2015, emès en sentit favorable, sense que del seu contingut se’n derivin condicionants que difereixin de la proposta aprovada inicialment.  
Pel que fa a la resta d’informes sol·licitats, i de conformitat amb el que es regula als articles 82 i ss. de la Llei 30/92 del Procediment Administratiu comú, respecte la petició i evacuació 
d’informes, es pot prosseguir les actuacions per a l’aprovació provisional i definitiva de la modificació puntual, en haver transcorregut –amb escreix- el termini màxim per a la seva emissió. 
 Vistos els informes emesos per la Secretaria municipal i els Serveis tècnics municipals 
 Vist allò que disposen els articles 96 en relació al 76 i següents del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles concordants aplicables del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol. 
 Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 ACORDS: 
 Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de l’Esquirol núm. 9, en relació a la MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA 
FITXA M35 DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DEL POUM, redactada per l’arquitecte tècnic Jaume Pujols Romeu, amb l’objectiu de modificar el contingut de la fitxa corresponent al Mas Grieres. 
 Segon.- Notificar l’adopció del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, acompanyat d’una còpia completa, indexada i numerada de l’expedient tramitat, de tres exemplars del document de modificació degudament diligenciat, i d’un exemplar del document de modificació en format CD, per tal que procedeixi, si s’escau, a la 
seva aprovació definitiva en el termini màxim de tres mesos i corresponent publicació, d’acord amb el que disposen els articles 80, 85 i 89 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del Plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents.  
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3.- A.P. 049/2015.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014, 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 van ser sotmesos a informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 21 de setembre de 2015. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 5 d’octubre de 2015, al Tauler d’Edictes de la Corporació i al web municipal, pel període reglamentari, no s'hi han formulat reclamacions, al·legacions 
ni observacions.  Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 
212 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció 
dels següents  ACORDS: 
 Primer.- Aprovar definitivament el compte general del pressupost de l’any 2014 de 
l’Ajuntament de l’Esquirol, juntament amb tota la documentació que s’hi adjunta.  Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la 
Corporació per a l’atorgament dels documents necessaris per donar efectivitat al present acord. 
 Tercer.- Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que determinen els articles esmentats en la part expositiva. 
 Comentat per part de l’Alcaldia el procediment per a l’aprovació del compte general, i 
sense que es produeixi cap altra intervenció, la proposta es sotmet a votació del Plenari, resultant aprovada per sis (6) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons; i Sra. Puigdesens) i tres (3) abstencions (Srs. Bansell i Corominas; i Sra. Triola). 
 Interpel·lats per part de l’Alcaldia els regidors del grup de CiU en relació al sentit del seu 
vot, el Sr. Bansell respon que no hi ha cap motiu concret.  4.- A.P. 050/2015.- APROVACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I NORMATIVA, D’APROVACIÓ DEL PROJECTE I D’EXISTÈNCIA DE LA CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT A L’ACTUACIÓ INCLOSA EN EL PLA ÚNIC 
D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA 2012, NÚM. D’ACTUACIÓ 719 EDIFICI POLIVALENT A SANT MARTÍ SESCORTS. 
 Vist que aquest Ajuntament té atorgat en el marc de Pla d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2012, una subvenció amb el següent detall: 
 Actuació núm. 2012/719 
Entitat local: Ajuntament de Santa Maria de Corcó (avui l’Esquirol) Títol: Edifici polivalent, a Sant Martí Sescorts Subvenció PUOSC: 

Programa General (PG):       118.455,63 Eur 
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Programa Especial municipis petits, nuclis i àrees residencials (MN):   50.000,00 Eur 
Programa Especial dinamització i equilibri territorial (ET):  150.000,00 Eur TOTAL        318.455,63 Eur 

 Vist el que preveu la Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la 
distribució i el finançament de les obres i serveis a incloure-hi; el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 
2008-2012; el Decret 101/2008, de 6 de maig, pel qual s’aproven les bases d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2008-2012; i l’Acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per a l’any 2012. 
 Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció del següents  ACORDS: 
 Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita, 
i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè 
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents: 
 
Nom i cognoms del director facultatiu de les obres o responsable de l’actuació 
Manel Alcubierre Roca 
Títol professional: Arquitecte 
Nom i cognoms del tècnic col·laborador 
Aleix Aguilar Giberta 
Títol professional: Arquitecte tècnic 
 Tercer.- Adquirir el compromís de de solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol 
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.  Quart.- Declarar que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la 
tramitació reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu. 
 Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com 
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i l’execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.  Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària 
especificada a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament 
d’aquesta actuació. Dades de la partida pressupostària Número 1.333.62201   Any del pressupost: 2015 
 
Comentat per part de l’Alcaldia els antecedents, i sense que es produeixi cap altra intervenció, la proposta es sotmet a votació del Plenari, resultant aprovada per sis (6) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons; i Sra. Puigdesens) i tres (3) 
abstencions (Srs. Bansell i Corominas; i Sra. Triola).  
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Interpel·lats per part de l’Alcaldia els regidors del grup de CiU en relació al sentit del seu 
vot, el Sr. Bansell respon que no hi ha cap motiu concret.  5.- A.P. 051/2015.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE (2N I 3R TRIMESTRES DE 2015 I PER CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 
PRESENTADA A INSTÀNCIA DE SOREA SA. 
 
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat davant del Registre General d’aquesta corporació el cànon relatiu a la prestació del servei, corresponent al 2n i 3r trimestre de 2015, 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 als 
mateixos període.  Vist que tal i com estableix el corresponent acord de concessió de la prestació del servei, 
l’Ajuntament de l’Esquirol haurà de procedir a aprovar les quotes resultants del cànon per tal de procedir al seu cobrament. 
 Vist que el resultat detallat dels comptes presentats, per al 2n trimestre de 2015 és el que seguidament es relaciona: 
 2n Trimestre de 2015:     1.514,02 Eur 

Compensació 50 % ETAP Manlleu:    - 637,83 Eur Quota:          876,19 Eur 
  Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2T2015)    159,62 Eur  
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats, per al 3r trimestre de 2015 és el que seguidament es relaciona: 
 3r Trimestre de 2015:     1.779,34 Eur Compensació 50 % ETAP Manlleu:    - 637,83 Eur 

Quota:       1.141,51 Eur  
 Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3T2015)      49,20 Eur  Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 ACORDS: 
 Primer.- Aprovar el cànon concessional del servei municipal d’abastament d’aigua, el 
cànon per cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet i la quota resultant a favor de 
l’Ajuntament de l’Esquirol, presentat per l’empresa concessionària del servei, SOREA SA, corresponent al 2n i 3r trimestres de 2015, d’acord amb el detall que seguidament: 
 2n Trimestre de 2015:     1.514,02 Eur Compensació 50 % ETAP Manlleu:    - 637,83 Eur 

Quota:          876,19 Eur  



  

 
Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax. 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  9

 Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2T2015)    159,62 Eur 
 3r Trimestre de 2015:     1.779,34 Eur 

Compensació 50 % ETAP Manlleu:    - 637,83 Eur Quota:       1.141,51 Eur  
 Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3T2015)      49,20 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, la proposta és sotmesa a consideració del plenari, 
resultant aprovada per unanimitat dels presents.  
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.38 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 


