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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 07/2015  
CARTIPÀS MUNICIPAL  

 
NÚM.: 07/2015 
DATA SESSIÓ: 29 DE JUNY DE 2015 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
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. ÀlexMontanyà i Rifà 
Sr. Joan Callejón i Creus 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sra. Alba Molas i Rifà 
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 
--- 
 
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. 022/2015.- ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE SESSIO NS ORDINÀRIES DEL PLE  
MUNICIPAL.  
 
Vist el que disposa l’article 46.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, i l’article 78.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual es 
determina que el mateix Ple municipal ha d’establir la periodicitat de les seves sessions 
ordinàries. 
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Tenint en compte que una vegada celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig 
de 2015 i constituïda la corporació el 13 de juny de 2015, en aplicació del que disposa 
l’article 78 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre; el Ple municipal ha d’aprovar en 
l’anomenada sessió d’organització el règim de periodicitat de sessions plenàries que, com 
a mínim, ha de ser de caràcter trimestral. 
 
Atès que en la darrera legislatura aquest consistori va establir una periodicitat bimensual 
pel que fa a les seves sessions plenàries ordinàries, i que aquest s’ha mostrat adient a les 
necessitats organitzatives. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Establir que les sessions ordinàries del Ple de la corporació es celebraran amb 
caràcter bimensual, el primer dilluns hàbil dels mesos de febrer, abril, juny, octubre i 
desembre, a les 19.00 hores i al Saló de Sessions de la Casa Consistorial. 
 
Segon.-  Establir com a inhàbil el mes d’agost a efectes de celebració de sessions 
ordinàries. 
 
Tercer.-  Facultar al Sr. Alcalde per tal que, mitjançant Decret motivat, pugui avançar a 
posposar dins del mateix mes –o excepcionalment, en dia d’un altre mes-, la celebració de 
la sessió ordinària quan el dia fixat coincideixi amb festivitat, vigília de festivitat o altres 
circumstàncies excepcionals que així ho aconsellin. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Bansell, en nom del grup de CiU, diu que hi ha un salt 
molt gran fins la propera sessió ordinària. 
 
El Sr. Alcalde li respon que amb el calendari previst, correspondria sessió ordinària a 
l’agost, que es considera inhabil. Tot i així, diu, la periodicitat prevista és major que 
l’establerta per la llei, que per a un ajuntament com el nostre podria arribar a ser trimestral. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del plenari, 
resultant aprovada per VUIT (8) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, Garolera, 
Martínez i Pons, i Sres. Molas i Puigdesens) i TRES (3) abstencions (Srs. Bansell i 
Corominas, i Sra. Triola). 
 
2.- A.P. 023/2015.- CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS . 
 
Vist l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, el 
qual estableix que als efectes de la seva actuació corporativa, els membres de les 
corporacions locals es constituiran en grups polítics, en la forma i amb els drets i 
obligacions que s’estableixin amb excepció d’aquells que no s’integrin en el grup polític que 
constitueixi la formació electoral per la que foren elegits o que abandonin el seu grup de 
procedència, que tindran la consideració de membres no adscrits. 
 
Vist igualment l’article 50.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el qual disposa que per al millor 
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funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot acordar la creació de 
grups municipals, obligatoris en aquells municipis de més de 20.000 habitants. 
 
Vistos els articles 23, 24 i 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els quals 
estableixen el procediment per a la constitució d’aquests grups. 
 
Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar la constitució dels grups polítics de l’Ajuntament de l’Esquirol que tot 
seguit es relacionen: 
 

• Grup municipal d’Units per Decidir – Esquerra Republicana de Catalunya – Acord 
Municipal 

• Grup municipal de Convergència i Unió 
 
Segon.-  Requerir als càrrecs electes de la corporació per tal que en el termini de cinc dies 
hàbils manifestin la seva incorporació a un dels grups constituïts i procedeixin a designar-
ne el seu portaveu. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels senyors/es regidors/es, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple. 
 
3.- A.P. 0242015.- DESIGNACIÓ DELS MEMBRES CORPORAT IUS A ÒRGANS 
COL·LEGIATS I INSTITUCIONS DE LES QUE FORMA PART L’ AJUNTAMENT.  
 
Atesa la renovació de la corporació municipal, s’ha de procedir al nomenament dels 
representants de l’Ajuntament de l’Esquirol en òrgans col·legiats, que siguin competència 
del Ple municipal. 
 
L’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, preveu que un dels temes a 
tractar i decidir en la sessió d’organització que s’ha de dur a terme a l’inici del mandat és la 
determinació dels nomenaments dels representants de la corporació en òrgans col·legiats, 
que siguin competència del Ple municipal. 
 
Considerant oportú designar els diferents representants municipals en tots aquests òrgans, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Nomenar els següents representants de l’Ajuntament de l’Esquirol als òrgans 
col·legiats que tot seguit s’especifiquen: 
 

• Consorci del Ter: Sr. Joan Callejón i Creus; suplent: Sr. Joan Pons i Puntí 
• Consorci Localret: Sr. Ferran Martínez i Casellas: suplent: Sr. Joan Callejón i Creus 
• Consorci d’Osona de Serveis Socials: Sra. Alba Molas i Rifà; suplent: Sr. Ventura 

Bagaria i Canal 
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• ADF El Cabrerès: Sr. Ventura Bagaria i Canal; suplent: Sra. Marta Puigdesens i 
Iglesias 

• Consell Esportiu d’Osona: Sr. Joan Callejón i Creus; suplent: Sr. Ferran Martínez i 
Casellas 

• Consell Escolar CEIP El Cabrerès: Sra. Alba Molas i Rifà; suplent: Sr. Ignasi 
Garolera i Coromina 

• Consell Escolar Escola Bressol l’Esquirol: Sra. Àlba Molas i Rifà; suplent: Sr. Ignasi 
Garolera i Coromina 

• Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat: Sra. Marta Puigdesens i Iglesias; 
suplent: Sr. Joan Pons i Puntí 

• Osona Turisme: Sr. Joan Callejón i Creus; suplent: Sr. Joan Pons i Puntí 
• Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (comitè d’Agermanament amb Sant 

Juan de Limay): Sra. Alba Molas i Rifà; suplent: Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
• Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental de 

Catalunya (ADRINOC): Sr. Joan Callejón i Creus; suplent: Sr. Àlex Montanyà i Rifà 
• Associació de municipis per la independència (AMI): Sr. Àlex Montanyà i Rifà; 

suplent: Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
• Associació Catalana de Municipis: Sr. Àlex Montanyà i Rifà; suplent: Sra. Alba Molas 

i Rifà 
• Consell Escolar Escola de música intermunicipal El Faristol: Sr. Ignasi Garolera i 

Coromina; suplent: Sra. Alba Molas i Rifà. 
• Fundació Privada Festival Internacional de Música de Cantonigròs: Sr. Ignasi 

Garolera i Coromina; suplent: Sr. Àlex Montanyà i Rifà. 
• Pacte d’Alcaldes: Sr. Àlex Montanyà i Rifà; suplent: Sr. Ventura Bagaria i Canal. 
• Consell Escolar Municipal 

En representació del grup municipal AUD-ERC-AM: 
 Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
 Suplent: Alba Molas i Rifà 
En representació del grup municipal CiU: 
 Sra. Montse Triola Comas 
 Suplent: Sr. Àlex Bansell Hornowski 

 
Segon.-  Comunicar els acords adoptats a les persones designades i als organismes 
esmentats, si s’escau. 
 
El Sr. Alcalde explica que la proposta s’ha fet en funció de les responsabilitats delegades 
als diferents regidors. 
 
Sense que es produeixin més intervencions per part dels senyors/es regidors/es, la 
proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple. 
 
4.- A.P. 025/2015.- APROVACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACI ONS, RETRIBUCIONS I 
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.  
 
Una vegada constituït la nova corporació municipal resultant de les eleccions celebrades el 
dia 24 de maig de 2015, cal procedir a l’establiment del règim de dedicació dels membres 
polítics d’aquest Ajuntament, especialment tenint en compte les delegacions efectuades 
per l’Alcaldia mitjançant Resolució núm. 054/2015, de 15 de juny, així com el seu règim de 
retribucions i indemnitzacions. 
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De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local, en concordança amb l’article 166 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i 
l’article 13 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat per Reial decret 2568/1986, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, els membres de les corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per 
l’exercici del seu càrrec quan el desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en 
règim de dedicació parcial –amb els límits que es fixin en les lleis de pressupostos 
generals de l’Estat-, així com a percebre indemnització per les despeses originades en 
l’exercici del seu càrrec i assistències en la quantia i condicions que estableixi el Ple de la 
corporació 
 
Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Establir que els membres de la corporació que tot seguit es detallen, exerciran els 
seus càrrecs amb la dedicació que igualment s’indica, i percebran catorze pagues, dotze 
corresponents a les mensualitats de l’any i les altres dues corresponents a les pagues 
extraordinàries de juny i desembre, i es tramitarà la seva alta al règim general de la 
Seguretat Social, amb efectes del dia 13 de juny de 2015. 
 

Nom Càrrec Retribució anual % de 
dedicació 

Àlex Montanyà i Rifà Alcalde 32.550,00 Euros 81,4 % 
Joan Callejón i Creus 1r Tinent d’Alcalde 8.400,00 Euros 28 % 
Ventura Bagaria i Canal 2n Tinent d’Alcalde 6.720,00 Euros 22,5 % 
Alba Molas i Rifà Regidora  6.720,00 Euros 22,5 % 
Ignasi Garolera i Coromina Regidor 5.390,00 Euros 18% 
Marta Puigdesens i Iglesias Regidora 3.080,00 Euros 10,25 % 
Ferran Martínez i Casellas Regidor 3.080,00 Euros 10,25 % 
 
Segon.-  Establir que, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, data de constitució d’aquest 
Ajuntament, els altres membres de la corporació percebran el règim d’assistències 
següent: 
 
Per assistència a òrgans col·legiats 50,00 Euros 
 
Tercer.-  Condicionar l’efectivitat d’aquests acords a la tramitació del corresponent 
expedient de suplement de crèdit. 
 
Quart.-  Donar els efectes de publicitat que siguin preceptius als acords adoptats, per a 
general coneixement. 
 
Cinquè.-  Notificar els presents acords als membres de la corporació esmentats, i 
comunicar-los a la intervenció municipal, per al seu coneixement. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del plenari, 
resultant aprovada per VUIT (8) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, Garolera, 
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Martínez i Pons, i Sres. Molas i Puigdesens) i TRES (3) abstencions (Srs. Bansell i 
Corominas, i Sra. Triola). 
 
5.- A.P. 026/2015.- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL  DE COMPTES. 
 
De conformitat amb l’article 127 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, és 
preceptiva la constitució de la Comissió Especial de Comptes, per a l’examen, estudi i 
informe de tots els comptes pressupostaris i extrapressupostaris que hagi d’aprovar el Ple 
municipal, podent actuar com a comissió informativa permanent per a assumptes relatius a 
l’economia i la hisenda, si s’escau. 
 
El funcionament de les comissions informatives es regula als articles 134 a 138 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Crear la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament de l’Esquirol, amb la 
següent composició: 
 

• Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà, Alcalde-President de la corporació, que actuarà com 
a president. 

• Sr. Ignasi Garolera Coromina, regidor, en representació del grup municipal de AUD-
ERC-AM. 

• Sr. Àlex Bansell Hornowski, regidor, en representació del grup municipal de 
Convergència i Unió. 

 
Segon.-  Indicar que les sessions de la Comissió Especial de Comptes es duran a terme a 
la Sala de reunions de la Casa Consistorial en els supòsits que sigui preceptiva la seva 
actuació, prèvia convocatòria del seu president. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Bansell, en nom del grup de CiU, demana que es canviï 
en la proposta de resolució el representant de CiU en aquest òrgan, que demanen que 
sigui el Sr. Santi Corominas Ruaix. 
 
Acceptat el canvi per part de l’Alcaldia, i per tant indicant que el representant de CiU a la 
Comissió Especial de Comptes serà el Sr. SANTI COROMINAS RUAIX, i sense que es 
produeixin més intervencions per part dels senyors/es regidors/es, la proposta es sotmet a 
votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple. 
 
6.- A.P. 027/2015.- CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL I ESTABLIMENT DEL 
RÈGIM DE SESSIONS. 
 
De conformitat amb l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; 54 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i 52 i 53 del Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 
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novembre, en els municipis de menys de 5.000 habitants podrà existir la Junta de Govern 
Local si així ho acorda el Ple, i estarà integrada per l’Alcalde i un nombre de regidors no 
superior al terç del nombre legal de membres de la corporació, nomenats i separats 
lliurement per l’Alcalde, de la qual cosa n’ha de donar compte al Ple de la corporació. 
 
El funcionament i la organització de la Junta de Govern Local es regeix pel que estableixen 
els articles 99 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 112 i 113 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
per Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
En base als antecedents exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Constituir la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Esquirol, la qual serà 
presidida per l’Alcalde de la corporació i integrada per tres regidors/es designats per 
aquest mitjançant Decret. 
 
Segon.-  Determinar que la Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions ordinàries 
el primer i el tercer dilluns de cada més, a la Sala de reunions de la Casa Consistorial, a 
les 18 hores, prèvia convocatòria per part de l’Alcaldia, llevat del mes d’agost, que es 
declara inhàbil a efectes de sessions d’aquest òrgan col·legiat. 
 
Tercer.-  Indicar que el present acord serà executiu a partir de l’endemà de la seva 
adopció, sens perjudici de la seva preceptiva publicació al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels senyors/es regidors/es, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple. 
 
7.- A.P. 028/2015.- DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL P LE A LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL.  
 
Vist l’acord adoptat pel Ple d’aquest ajuntament en la sessió del dia d’avui, relativa a la 
creació de la Junta de Govern Local, de conformitat amb l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; 54 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i 52 i 53 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per 
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Vist l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
52.4 i 57 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pels quals es determina la possibilitat de delegació 
de facultats i atribucions corresponents al Ple a favor de la Junta de Govern Local. 
 
Amb l’objectiu de millorar l’eficàcia i l’eficiència de la gestió municipal, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Delegar a favor de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Esquirol les 
facultats i atribucions corresponents al Ple de la corporació que seguidament s’indiquen: 
 

- L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en 
matèries de competència plenària. 

- La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament. 
- La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins 

de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del 
Pressupost –llevat de les de tresoreria, que li correspondran quan l’import acumulat 
de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos 
corrents liquidats de l’exercici anterior- tot això de conformitat amb el que disposa la 
Llei reguladora de les hisendes locals. 

- Les altres que expressament li atribueixin les lleis. 
 
Segon.-  Delegar expressament a la Junta de Govern Local la resolució dels recursos de 
reposició que, si s’escau, puguin formular-se contra els acords adoptats per aquest òrgan 
en relació a les competències que es deleguen amb el present acord. 
 
Tercer.-  Donar als presents acords els efectes de publicitat que siguin preceptius, sens 
perjudici de la seva immediata executivitat. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del plenari, 
resultant aprovada per VUIT (8) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, Garolera, 
Martínez i Pons, i Sres. Molas i Puigdesens) i TRES (3) abstencions (Srs. Bansell i 
Corominas, i Sra. Triola). 
 
8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA E N LES MATÈRIES 
SEGÜENTS: 
 
a) Delegacions específiques de l’Alcaldia als regid ors delegats.  
 
Es dóna compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 054/2015, dictada en data 15 de 
juny de 2015, amb el següent contingut literal: 
 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 054/2015  
L’Esquirol, 15 de juny de 2015 
 
Atès que en data 13 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió constitutiva de la nova 
corporació municipal de l’Esquirol, sorgida de les eleccions municipals celebrades 
el dia 24 de maig de 2015. 
 
Vist el que preveuen els articles 21de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; els articles 53 i 56 del Text refós de la Llei municipal i de 
Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els 
articles 41 i 43 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre; i amb la 
finalitat d’aconseguir una major eficàcia en la gestió municipal. 
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D’acord amb els antecedents i fonaments jurídics esmentats, i fent ús de les 
facultats legalment atribuïdes a aquesta alcaldia 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Nomenar regidor de Promoció Econòmica i Turisme, Esports i Joventut 
d’aquest Ajuntament, delegant i encomanant la direcció i gestió dels assumptes 
propis d’aquestes regidories, al Sr. Joan Callejón i Creus. 
 
Segon.-  Nomenar regidor de Sanitat, Camins Rurals i Sant Martí Sescorts d’aquest 
Ajuntament, delegant i encomanant la direcció i gestió dels assumptes propis 
d’aquestes regidories, al Sr. Ventura Bagaria i Canal. 
 
Tercer.-  Nomenar regidora de Benestar Social i Gent gran i Ensenyament d’aquest 
Ajuntament, delegant i encomanant la direcció i gestió dels assumptes propis 
d’aquestes regidories, a la Sra. Alba Molas i Rifà. 
 
Quart.-  Nomenar regidora de Pagesia i Medi ambient d’aquest Ajuntament, 
delegant i encomanant la direcció i gestió dels assumptes propis d’aquestes 
regidories, a la Sra. Marta Puigdesens i Iglesias. 
 
Cinquè.- Nomenar regidor de Hisenda, Cultura i Escola de Música d’aquest 
Ajuntament, delegant i encomanant la direcció i gestió dels assumptes propis 
d’aquestes regidories, al Sr. Ignasi Garolera i Coromina. 
 
Sisè.-  Nomenar regidor de Comunicació d’aquest Ajuntament, delegant i 
encomanant la direcció i gestió dels assumptes propis d’aquesta regidoria, al Sr. 
Ferran Martínez i Casellas. 
 
Setè.- Nomenar regidor adjunt a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, delegant i 
encomanant la direcció i gestió dels assumptes propis d’aquesta regidoria, al Sr. 
Joan Pons i Puntí. 
 
Vuitè.-  Indicar expressament que aquesta alcaldia es reserva per a ella mateixa la 
direcció i gestió dels assumptes corresponents a les regidories d’Urbanisme i 
habitatge, Obres i serveis i Governació, així com totes aquelles atribucions que no 
han estat objecte de delegació expressa i que li corresponen per raó del càrrec. 
 
Novè.-  Notificar la present resolució a les persones interessades, donar els efectes 
de publicitat que siguin preceptius i compte al Ple de l’Ajuntament en la primera 
sessió ordinària que aquest celebri, sens perjudici de la seva immediata efectivitat. 
 
Així ho disposo, 
 
L’Alcalde, signat: Àlex Montanyà i Rifà; Davant meu, El Secretari interventor interí, 
signat: Lluís Xandri i Molas”. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
b) Nomenament de regidor tresorer.  
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Es dóna compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 056/2015, dictada en data 15 de 
juny de 2015, amb el següent contingut literal: 
 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 056/2015  
L’Esquirol, 15 de juny de 2015 
 
Atès que en data 13 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió constitutiva de la nova 
corporació municipal de l’Esquirol, sorgida de les eleccions municipals celebrades 
el dia 24 de maig de 2015. 
 
Vist el que preveuen els articles 21.1.h) i s) i 92.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local; l’article 41.19 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre; els articles 194 i següents del Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març; i 2.f).3r. del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs 
de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter 
nacional; pel que fa al nomenament de Tresorer. 
 
D’acord amb els antecedents i fonaments jurídics esmentats, i fent ús de les 
facultats legalment atribuïdes a aquesta alcaldia 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Nomenar com a Regidor Tresorer de l’Ajuntament de l’Esquirol el Sr. 
Ignasi Garolera i Coromina. 
 
Segon.-  Fer avinent a l’interessat que les funcions encomanades a la Tresoreria de 
les entitats locals, són les que seguidament es relacionen: 
a) Recaptar els drets i pagar les obligacions. 
b) Servir al principi d’unitat de caixa, mitjançant la centralització de tots els fons i 
valors generats per operacions pressupostàries i extrapressupostàries. 
c) Distribuir en el temps les disposicions dineràries per a la puntual satisfacció de 
les obligacions. 
d) Respondre dels avals contrets. 
e) Dur a terme les altres funcions que es derivin o relacionin amb les esmentades 
anteriorment. 
2. Les funcions enumerades en l’apartat anterior les exercirà, si escau, la unitat 
central de tresoreria a què fa referència l’article 186 d’aquesta Llei.” 
 
Tercer.-  Notificar aquesta Resolució a la persona designada, que es considerarà 
acceptada tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesta cap 
oposició. 
 
Quart.-  Comunicar als bancs, caixa general de dipòsits i establiments anàlegs el 
nomenament del regidor tresorer un cop hagi acceptat el càrrec. 
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Cinquè.-  Donar a la present resolució els efectes de publicitat que siguin preceptius 
i compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que dugui a terme, sens 
perjudici de la seva immediata efectivitat. 
 
Així ho disposo, 
 
L’Alcalde, signat: Àlex Montanyà i Rifà; Davant meu, El Secretari interventor interí, 
signat: Lluís Xandri i Molas”. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
c) Nomenament de Tinents d’Alcalde  
 
Es dóna compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia núm. 055/2015, dictada en data 15 de 
juny de 2015, amb el següent contingut literal: 
 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 055/2015  
L’Esquirol, 15 de juny de 2015 
 
Atès que en data 13 de juny de 2015 va tenir lloc la sessió constitutiva de la nova 
corporació municipal de l’Esquirol, sorgida de les eleccions municipals celebrades 
el dia 24 de maig de 2015. 
 
Vist el que preveuen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local; 53.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i 46.1 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Local, aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre; pel que fa al nomenament de Tinents 
d’Alcalde. 
 
D’acord amb els antecedents i fonaments jurídics esmentats, i fent ús de les 
facultats legalment atribuïdes a aquesta alcaldia 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Nomenar com a Tinents d’Alcalde de l’Ajuntament de l’Esquirol els 
regidors següents: 
 

- 1r. Tinent d’Alcalde:  Sr. Joan Callejón i Creus 
- 2n. Tinent d’Alcalde: Sr. Ventura Bagaria i Canal 

 
Segon.-  Fer avinent als Tinents d’Alcalde nomenats que els correspon, amb 
acceptació prèvia del càrrec, substituir l’alcalde en la totalitat de les seves funcions i 
per l’ordre del seu nomenament, en els casos d’absència, malaltia o impediment 
que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions, i que es considerarà que 
accepten tàcitament el càrrec si en el termini de tres dies hàbils a partir de la 
comunicació no hi manifesten cap oposició, i que aquesta condició només es perd 
en cas de renúncia, que ha de ser expressa i manifestada per escrit, cessament o 
pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local, si s’escau. 
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Tercer.-  Notificar personalment la present resolució a les persones designades. 
 
Quart.-  Donar a la present resolució els efectes de publicitat que siguin preceptius, i 
compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que dugui a terme, sens 
perjudici de la seva immediata efectivitat. 
 
Així ho disposo, 
 
L’Alcalde, signat: Àlex Montanyà i Rifà; Davant meu, El Secretari interventor interí, 
signat: Lluís Xandri i Molas”. 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.30 
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 


