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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 10/2012  
 
NÚM.: 10/2012 
DATA SESSIÓ: 13 DE NOVEMBRE DE 2012 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 052 a 056. 
HORA: 20.00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Sebastià Riera Cusí 
Sr. Josep Castells Casellas 
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sra. Alba Molas Rifà 
Sr. Pep Mas Falgueras 
Sr. Antoni Comas Danés 
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Joan Matavera Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
--- 
 
SECRETARI  ACCIDENTAL (Resoluc. 002/2012):  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 
 
L’Alcalde dona la benvinguda als assistents i, posteriorment, 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. 052/2012.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES S ESSIONS ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 08/ 2012, de 18 d’octubre de 
2012 

• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 09/ 2012, de 30 d’octubre de 
2012 

 
Sense que s’hi formulin esmenes, l’acta és aprovada per unanimitat dels presents. 
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2.- A.P. 053/2012.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT 1/2012 DE 
MODIFICACIÓ DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.  
 
Vist l’expedient de modificació del vigent pressupost municipal per a l’exercici 2012 
(expedient 01/2012), el detall del qual consta annex a la present proposta d’acord, amb 
àmplia descripció dels punts que comprenen l’esmentada proposta, el seu objectiu i 
finalitat, i trobant-la conforme amb les necessitats a càrrec d’aquesta corporació. 
 
Vist el que preveu l’article 172 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc en relació a les 
modificacions pressupostàries en les seves diferents modalitats. 
 
Vistos els informes emesos per la secretaria intervenció municipals. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació del vigent pressupost municipal corresponent a 
l’exercici 2012, expedient 1/2012, en la modalitat de crèdits extraordinaris, suplements de 
crèdit i transferències entre partides, a finançar amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals i nous i majors ingressos segons el detall següent: 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 

 
Aplicació 

pressupostària 
Descripció Cr. Ini. Modif. Cr. Finals 

155.61919 Carrer Cabrera 20.000,00 - 20.000,00 0,00 
155.61905 Obres adjacents PA3 200.000,00 -200.000,00 0,00 
321.21200 Reparacions i manteniment CEIP i EB 4.750,00 1.700,00 6.450,00 
321.22701 Neteja CEIP i EB 45.000,00 11.500,00 56.500,00 
321.22614 Activitats educació i escola de música 27.400,00 7.500,00 34.900,00 
321.22103 Subministrament combustible ensenyament 11.400,00 3.000,00 14.400,00 
334.62201 Ca la Salut – Sant Martí 335.300,00 20.700,00 356.000,00 
334.62202 Centre d’interpretació Collsacabra 100.000,00 - 100.000,00 0,00 
340.62301 Arranjament i adquisició varis pavelló 23.000,00 -13.000,00 10.000,00 
340.22100 Subministrament energia esports 9.500,00 6.000,00 15.500,00 
342.62300 Caldera biomassa 150.000,00 150.000,00 300.000,00 
342.21200 Reparacions i manteniment instal. esportives 6.000,00 3.000,00 9.000,00 
440.21400 Renting vehicles 4.560,00 - 4.560,00 0,00 
920.62400 Adquisició vehicle 0,00 10.700,00 10.700,00 

 
Crèdits inicials del pressupost de despesa:  2.635. 570,00 Euros 
Modificacions de crèdit:      - 123.460,00 Euros 
Crèdits totals consignats:     2.512.110,00 Euros 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Prev. Ini. Modif. Prev. Fin. 

31302 Piscina 18.500,00 3.000,00 21.500,00 
35001 Contribucions especials carrer cabrera 18.000,00 - 18.000,00 0,00 
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35002 Contribucions especials obres adjacents PA3 180.000,00 - 180.000,00 0,00 
42090 Altres transferències AGE 10,00 4.600,00 4.610,00 
75006 Subvenció ICAEN 51.800,00 - 36.800,00 15.000,00 
87000 Rom. de tresoreria per a despeses generals 10,00 103.740,00 103.750,00 

 
Previsions inicials del pressupost d’ingressos:  2. 635.570,00 Euros 
Augments de previsions inicials:       111.340,00 E uros 
Disminució de previsions inicials:    - 234.800,00 Euros 
Previsions totals:      2.512.110,00 Euros 
 
Segon.-  Sotmetre l’expedient de modificació del pressupost al tràmit d’exposició pública 
pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al taulell 
d’edictes de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat 
amb allò establert pel Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Transcorregut I'esmentat termini sense que es 
presentin reclamacions l’acord inicial quedarà automàticament elevat a definitiu sense 
necessitat d’ulterior acord, publicant-se al BOP de Barcelona i al taulell d'edictes de 
l'ajuntament l’anunci d’aprovació definitiva de les modificacions acordades, que es 
resumiran elevant-se còpies certificades de l'expedient a l'Administració de l'Estat i de la 
Comunitat Autònoma. 
 
Obert el torn de paraules, intervé el Sr. Castells per, en nom de l’equip de govern, explicar 
amb detall la modificació pressupostària que es proposa. 
 
Seguidament intervé el Sr. Montanyà, per indicar que troba bé la modificació que es 
planteja en relació al rènting del vehicle de la brigada, tot i que comenta que no sap si s’ha 
considerat l’idoneïtat del vehicle que s’ha adquirit, en al·lusió al seu tamany i al nombre de 
places. 
 
El Sr. Alcalde fa referència a la necessitat imperiosa de realitzar l’adqusició d’aquest 
vehicle, atès que en els darrers temps les despeses en mecànic de la C-15 havien 
augmentat molt. 
 
El Sr. Montanyà insisteix en que el vehicle que s’ha adquirit no és el més idoni per a les 
necessitats de la corporació. 
 
En relació a l’augment de la partida per a l’execució de les obres de la instal·lació de la 
caldera de biomassa, l’Alcalde indica que el projecte puja a 291.000 euros i que no sap 
explicar el per què en els pressupostos aprovats únicament se n’hi varen consignar 
150.000. 
 
El Sr. Montanyà pregunta sobre la direcció d’obres de Ca la Salut, si s’han iniciat els 
tràmits per a la seva contractació. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí, i que aquesta despesa no estava contemplada en el 
projecte. 
 
El Sr. Montanyà pregunta ara en relació a l’agument que es proposa de la partida 
d’activitats d’educació. 
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El Sr. Pàmies li respon que obeeix a l’Escola de Música, arran de l’actualització del conveni 
subscrit amb l’Ajuntament de Roda. 
 
El Sr. Montanyà fent referència a les obres d’urbanització del PA3, pregunta com és que no 
s’ha fet cap pas si estava tot dat i beneït. 
 
El Sr. Alcalde li respon que a data d’avui no s’ha fet i la previsió és que no es farà res en el 
transcurs d’aquest darrer mes de l’any. 
 
El Sr. Montanyà demana si passa igual amb les obres previstes al carrer Cabrera. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí. 
 
El Sr. Montanyà conclou la seva intervenció anunciant el vot en contra del grup d’AUD a la 
proposta de modificació del pressupost. 
 
La Sra. Rodrigo, al seu torn, i fent referència a intervencions anteriors, manifesta que des 
de CiU veuen bé el tema del vehicle, tot i el què s’ha dit en relació a la seva idoneïtat. 
També diu que veuen bé el tema de Sant Martí (Ca la Salut). En relació al PA3, adreçant-
se als membres de l’equip de govern, els diu que “no heu tingut en compte els veïns”. 
 
El Sr. Alcalde, en relació a aquest darrer tema, li respon que el què passa és que des de 
l’equip de govern no es veu que aquesta obra es pugui començar a executar en el què 
queda d’any. 
 
La Sra. Rodrigo pregunta a l’Alcalde si les obres del carrer Cabrera s’executaran l’any 
vinent. 
 
El Sr. Alcalde li respon que aquest és un tema feixuc pel posicionament inicial dels veïns 
afectats. 
 
El Sr. Pep Mas, en relació al projecte de la caldera de biomassa, pregunta a l’Alcalde si 
han mirat si es pot fer d’alguna altra manera. 
 
El Sr. Alcalde li respon que el projecte executiu finançat i validat per la Diputació de 
Barcelona preveu una sola caldera que ha d’escalfar quatre edificis, i que han garantit que 
això ha de funcionar. 
 
El Sr. Mas insisteix en que és una equivocació instal·lar una única caldera, i pregunta a 
l’equip de govern si s’han plantejat posar una primera caldera per donar servei únicament 
al pavelló. 
 
El Sr. Alcalde indica que no es contempla cap altra possibilitat que el que hi ha en el 
projecte executiu. 
 
El Sr. Matavera diu que és millor fer-ho amb dues calderes, que d’aquesta manera 
s’obtindria un millor rendiment. 
 
El Sr. Alcalde li respon que pel que fa a les característiques de la instal·lació, aquestes 
estan lligades pel projecte executiu. 
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El Sr. Mas pregunta si hi ha hagut el plantejament que una empresa privada hi aporti 
finançament. 
 
El Sr. Alcalde li respon que en aquests moments no, que el què es contempla és el què hi 
ha en el projecte original. 
 
El Sr. Castells, adreçant-se al membres del Ple, els pregunta que aquest projecte no va ser 
aprovat fa dos anys en un Ple ? 
 
El Sr. Mas pregunta ara en relació a si s’ha concretat l’emplaçament. 
 
El Sr. Alcalde li respon que el previst en el projecte. 
 
El Sr. Bagaria intervé per manifestar que en relació a la modificació proposada hi ha dues 
coses que ell veu bé: el tema del vehicle i la direcció tècnica que Ca la Salut de Sant Martí. 
En relació al tema de la caldera de biomassa, diu que prèviament es podia haver fet un 
estudi en relació a tot el què s’està plantejant. Pregunta sobre la subvenció prevista de 
l’ICAEN, sobre si aquesta es va perdre. 
 
El Sr. Alcalde li explica que l’atorgament de la subvenció es va comunicar a finals del mes 
de juny, però que les obres havien d’estar finalitzades abans que acabés el mes de juliol, 
cosa que era materialment impossible, ja que s’havia de fer la contractació, l’adjudicació i 
l’execució. Veient això, l’equip de govern va sol·licitar a l’ICAEN una ampliació de terminis 
per a poder-la dur a terme, petició que va ser rebutjada per l’ICAEN i contra la qual l’equip 
de govern municipal va interposar recurs d’alçada davant del Conseller. 
 
El Sr. Bagaria diu que tot plegat potser no es va fer prou bé. Continua preguntant ara sobre 
la neteja dels edificis municipals, sobre quina empresa ho fa i diu que li sembla que 
aquesta no té conveni col·lectiu. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha hagut una modificació quan a les hores de prestació de 
servei, i que properament sortirà a concurs la totalitat del servei. 
 
La Sra. Molas, per la seva banda i tornant al tema de la caldera de biomassa, pregunta si 
s’ha demanat un nou projecte o un nou pressupost. Indica que es podria mirar una 
reducció de preus i la incorporació del què ha plantejat el Sr. Matavera. Conclou afirmant 
que no compta que l’obra es pugui licitar. Així mateix, tampoc creu que sigui possible licitar 
–per una qüestió temporal- les obres d’urbanització del PA3. 
 
El Sr. Alcalde li respon que el projecte de la caldera de biomassa es va lliurar el juliol del 
2011, i que es va col·locar en els pressupostos del 2012. 
 
La Sra. Molas li contesta que hi hauria d’haver multitud de pressupostos per a aquesta 
obra, en uns moments en que no hi ha feina. 
 
El Sr. Alcalde li diu que es pot demanar un nou projecte –tot recordant que l’actual la 
corporació ja se l’havia fet seu-, però que el procés s’alenteix moltíssim. En la licitació ja es 
veurà quin és el preu real, quan els licitadors puguin presentar les seves ofertes. 
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El Sr. Montanyà intervé per afirmar que en aquest camp els avenços han estat 
exponencials i que per tant el pressupost es pot veure minorat substancialment. 
 
El Sr. Callejón demana que s’empenyi el projecte del PA3 i recrimina a l’equip de govern 
que hagin estat incapaços de dur-lo a terme, tot explicant que ell n’és un veí afectat i que al 
davant de casa seva hi té “merda i serps”. 
 
El Sr. Mas diu que s’han perdut subvencions importantíssimes, i que al pavelló encara no 
hi ha calefacció. 
 
El Sr. Alcalde li respon que en aquests moments som on som. 
 
El Sr. Mas diu que tot i que els temes són importantíssims, des de CiU no poden aprovar el 
paquet de modificacions al pressupost. Pregunta a l’alcalde quin és el problema que hi ha 
al carrer Cabrera. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha un veí que no vol pagar contribucions especials de cap de 
les maneres i que està disposat a bloquejar el projecte. 
 
El Sr. Callejón diu que els veïns del PA3, per contra, estan disposats a tirar-ho endavant i a 
pagar. 
 
El Sr. Alcalde, vistes les intervencions dels grups i la situació de bloqueig de la modificació 
pressupostària i de les inversions que d’ella en pengen, emplaça als representants polítics 
a parlar-ne. No sé, diu, com teniu les converses per a la moció de censura, i que quan hi 
hagi una situació definida en parlem. 
 
La Sra. Molas li pregunta perquè barreja castanyes amb ous. 
 
En una intervenció impossible de reproduir perquè diversos regidors parlen al mateix 
temps, es planteja la possibilitat d’alteració de la proposta inicialment formulada i sobre si 
es pot o no. 
 
Asserenat el debat, l’Alcalde, adreçant-se a la resta de grups del Ple, els diu que “heu estat 
parlant sobre si us ajunteu o no”. 
 
El Sr. Mas diu que això ara no toca, i reconeix que estan parlant. 
 
El Sr. Alcalde proposa retirar aquest punt de l’ordre del dia, tot emplaçant a tots els grups a 
intentar arribar a un acord. 
 
El Sr. Mas diu entendre que hi ha coses que fan falta. 
 
El Sr. Alcalde reitera la proposta de retirar quest  punt de l’ordre del dia, cosa que és 
acceptada per assentiment dels membres de la corpor ació. 
 
3.- A.P. 054/2012.- DESIGNACIÓ, SI S’ESCAU, DE REPR ESENTANTS D’AQUEST 
AJUNTAMENT EN DIVERSOS ÒRGANS COL·LEGIATS I D’ORGAN ISMES DEL QUALS 
FORMA PART.  
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Atès que d’ençà de la constitució de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó en l’actual 
legislatura s’ha produït la baixa de tres regidors electes, els quals han estat legalment 
substituïts. 
 
Atès que els regidors que en el seu moment causaren baixa, havien estat nomenats pel 
Ple de la corporació per a representar l’Ajuntament en organismes dels quals aquest forma 
part o havien estat designats en òrgans municipals com a representants del grup polític al 
qual estaven adscrits. 
 
Vist que malgrat haver causat baixa com a membres de la corporació, no s’havia procedit a 
la seva substitució en aquests òrgans u organismes. 
 
Per aquests motius, i d’acord amb les facultats que li corresponen, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Designar com a membres de la Comissió Especial de Comptes d’aquest 
Ajuntament, en representació del grup polític Units per Dedicir (AUD), els regidors 
següents: 
 

- Sr. Àlex Montanyà Rifà, en qualitat de membre titular. 
- Sr. Joan Callejón Creus, en qualitat de suplent. 

 
Segon.-  Designar com a membres del Consell Escolar Municipal, en representació dels 
grups polítics que s’indiquen, els regidors següents: 
 

- grup polític Units per Decidir (AUD: Titular, Sr. Àlex Montanyà Rifà; suplent, Sra. 
Alba Molas Rifà. 

- grup polític Convergència i Unió (CiU): Titular, Sra. Assumpta Rodrigo Carbó; 
suplent, Sr. Joan Matavera Rifà. 

 
Tercer.-  Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament davant del Consorci d’Osona 
de Serveis Socials, l’Alcalde-President de la corporació, Il·lm. Sr. Sebastià Riera Cusí. 
 
Quart.-  Nomenar com a representant d’aquest Ajuntament davant del Fons Català de 
Desenvolupament (Comitè d’Agermanament amb San Juan de Limay), el Sr. Josep 
Castells Casellas. 
 
Cinquè.- Fer pública la present resolució mitjançant la inserció dels corresponents edictes 
al taulell d'anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i 
notificar-ho als organismes afectats. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels presents. 
 
4.- A.P. 055/2012.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE CREACIÓ DE FITXERS QUE 
CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL.  
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Vist l’avantprojecte d’Ordenança Reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter 
personal de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, elaborat per la Comissió d’Estudi 
constituïda a l’efecte, en compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals n’exigeix 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als 
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic 
de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, 
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril. 
 
Atès que l’article 178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació 
inicial. 
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria muncipal. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  APROVAR INICIALMENT l’Ordenança Reguladora de la creació de fitxers de 
dades de caràcter personal de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, segons el text que 
s’adjunta als presents acords. 
 
Segon.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA i, si s’escau, audiència als interessats, els 
presents acords i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al bisetmanari 
El 9 Nou i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.-  DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels presents. 
 
5.- A.P. 056/2012.- MOCIÓ DEL GRUP D’ERC DE DECLARA CIÓ DEL MUNICIPI COM A 
TERRITORI CATALÀ LLIURE.  
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Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups 
parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral 
i a tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la 
constitució d’un estat lliure, independent, democràtic i social. 
 
En la consulta popular celebrada el dia 13 de desembre de 2009, la gent de l’Esquirol, 
Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera va expressar un sentiment molt 
majoritari de la seva població a favor de la independència de Catalunya, amb el 98% dels 
vots a favor amb una participació del 58% dels ciutadans majors de 16 anys. Al llarg de 
l’últim any, la societat civil del municipi, responent a la crida de Collsacabra per la 
Independència, territorial de l’Assemblea Nacional Catalana al nostre municipi juntament 
amb els de Rupit i Pruit i Tavertet, s’ha mobilitzat massivament en el mateix sentit. Aquesta 
és la força que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de 
l’Esquirol com a territori català lliure i sobirà, a l’espera que el Parlament de Catalunya, de 
manera sobirana, estableixi la legislació del futur estat català. Mentrestant, i de forma 
provisional, resta vigent la legislació espanyola i d’àmbit internacional que empara i 
protegeix els drets socials i els drets del pobles a decidir el seu propi futur. 
 
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que 
pateixen els veïns i veïnes de l’Esquirol i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a 
conseqüència de la seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 
840.000 persones (INE 3r Trimestre), el 20% de la població es troba al llindar de la 
pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i l’espoli fiscal 
suposa 16.400 milions d’euros per Catalunya i, localment, 5.582.000 euros anuals. És, 
doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en 
defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble 
català. 
 
L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos públics de 
forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions financeres 
supervisores, amb el Banco de España en primer lloc. És un estat que es troba en fallida 
econòmica i que ens hi pot arrossegar, immers en un progressiu descrèdit internacional. Al 
mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les seves obligacions econòmiques, 
democràtiques i socials amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns 
greus perjudicis al poble de Catalunya i distorsionant la imatge de les seves institucions. 
Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit 
fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos 
imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels Ajuntaments. 
A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que 
atemptarien, si es donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del 
món municipal català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania. 
 
Sentències restrictives d’estatuts referendats, reformes educatives que posen en qüestió la 
unitat de la llengua catalana, decisions legals davant de certs actors que impunement 
mantenen els seus privilegis, polítiques econòmiques allunyades del teixit productiu català, 
dificultats permanents perquè els catalans i les catalanes puguin mostrar-se al món segons 
la seva identitat, dèficit crònic de finançament i gestió d’infraestructures, amenaces 
permanents de sancions i restriccions per part de l’Estat Espanyol en relació a l’estatus 
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administratiu i competencial de Catalunya, etc. fan que el poble català se senti ferit en la 
seva dignitat i vulgui emprendre decidit el camí cap a la seva emancipació nacional. 
 
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva 
cultura, el seu territori i tot el llegat de la seva història per fer front a les dificultats del 
present i afrontar el futur amb esperança. 
 
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes 
de l’Esquirol, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus 
problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més  
increments de l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest 
Ajuntament vol fer sentir la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant 
viure. 
 
En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, ACORDEM: 
 
PRIMER. Declarar el municipi de l’Esquirol com a territori català lliure i sobirà. 
 
SEGON. Instar el Parlament de Catalunya que sotmeti a votació la declaració unilateral de 
sobirania nacional de Catalunya i convoqui un referèndum sobre la independència de 
Catalunya, convocant aquelles consultes necessàries per tal de dotar-la de legitimitat 
democràtica i reconeixement internacional. 
 
TERCER. Sotmetre a consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre 
accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents 
registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banca 
nacional dels del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions 
públics, la constitució immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense 
ingerències estrangeres; l’anunci i la divulgació a tota la comunitat internacional de l’inici 
del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de negociacions amb el Govern 
Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició cap al nou estat català. Instar 
també el Govern de Catalunya que en tot aquest procés tingui especial cura en que els 
drets de la ciutadania i les prestacions socials quedin garantits per al conjunt de la població 
catalana, fent polítiques actives en favor d’evitar processos d’exclusió i discriminació de 
qualsevol tipus, afavorint la plena inclusió, cohesió i justícia socials. 
 
QUART. Instar el Parlament de Catalunya que acordi les mesures que cregui convenients 
per tal d’emprendre la transició fins a la constitució formal de l’estat català i, en especial, 
les següents: 
- Que les banderes oficials seran les locals, la senyera i, fins al dia de la independència, 
l’estelada. 
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i resolucions 
que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida pública o acadèmica 
catalana. 
- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia per a 
realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya. 
- Que declari, a efectes administratius, els dies 12 d’octubre i 6 de desembre com a dies 
laborables. 
- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió Europea 
per tal de garantir un correcte procés de transferència democràtica cap al nou estatus 
jurídic. 
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CINQUÈ. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de l’Esquirol a l’Assemblea Nacional 
Catalana, a l’Associació de Municipis per la independència i totes aquelles organitzacions 
cíviques, culturals i administratives que treballen a favor dels drets nacionals de Catalunya 
i la seva emancipació com a país. 
 
SISÈ. Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a la resta de 
territoris integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a 
poble. En aquest sentit, reclamem un compromís de treball per tal que la independència de 
Catalunya no signifiqui, en cap cas, la renúncia de la nació sencera, sinó que el nou Estat 
Català tindrà entre els seus objectius impulsar la integració de la resta de territoris dels 
Països Catalans que democràticament desitgin formar-ne part. 
 
SETÈ. Apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat espanyol, per tal que s’imposi 
una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la 
llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món. 
 
VUITÈ. Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat, a la Presidència del Parlament de 
Catalunya, al President del Govern Espanyol, als diferents Grups Parlamentaris i a 
l’Associació de Municipis per la Independència, per tal que aquesta ho comuniqui als seus 
municipis adherits. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Castells manifesta, amb caràcter previ a la votació de la 
moció, la següent reflexió al seu promotor: 
- ens proposeu que, en representació dels nostres suposats representats, ens manifestem 
respecte d’una situació extraordinària, potser fins i tot històrica, quan en menys de quinze 
dies cada un dels nostres suposats representants podrà expressar la seva voluntat 
directament. 
- entenc, donada aquesta circumstància, que seria un acte d’arrogància per part nostre 
atorgar-nos, per a aquest tema concret, la capacitat d’interpretar la voluntat d’aquells. 
- el dia 25 de novembre tots i cada un dels ciutadans de Catalunya, també els del nostre 
municipi, podrem manifestar-nos directament i individualment, respecte de la 
independència de Catalunya i dels camins que, en un o altre sentit, hagi de prendre el 
parlament que surti elegit. 
Per tant, el Sr. Castells demana al representant del grup municipal Independents del 
Collsacabra – ERC que consideri la presentació de la moció i que vulgui retirar-la. 
 
El Sr. Vagaria diu que no, que no retira la moció. 
 
El Sr. Pàmies planteja diversos dubtes suscitats en relació a la moció i pregunta sobre la 
possibilitat d’inhibir-se en la votació. 
 
El Sr. Castells, per la seva banda, intervé per llegir el text que a continuació es reprodueix 
literalment: 
“Ells regidors aprovem, o no, una moció en la representació que tenim per part dels 
ciutadans perquè ells, individualment no tenen un mecanisme per manifestar la seva 
voluntat al respecte. És el que s’anomena democràcia representativa. 
El cas és que la moció que presenta avui el grup municipal d’independents del Collsacabra 
proposa una sèrie de resolucions o declaracions sobre les quals, de fet, cada ciutadà de 
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Catalunya pot manifestar-se directament en el termini de quinze dies, en el marc de la 
convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya. 
Per això considero que no haig d’atorgar-me, en aquesta qüestió, cap representativitat ja 
que els ciutadans a qui suposadament represento podran expressar directament la seva 
voluntat al respecte el proper dia 25, sense cap mena d’intermediació. 
Per això no recolzo que l’ajuntament de l’Esquirol es manifesti, sigui en el sentit que sigui, 
sobre un qüestió tant viva actualment, sobre la qual els ciutadans estan cridats a 
manifestar-se directament, si volen, el proper dia 25 de novembre.”. 
 
En base a això, els regidors integrants del grup municipal de Cabrerès i Progrés, 
s’inhibeixen quant a la votació, resultant aquesta aprovada per unanimitat de la resta de 
regidors integrants del Ple Municipal (8). 
 
6.- CONCLUSIONS DEL DEBAT MANTINGUT EN RELACIÓ A LA  CABRERÈS BTT EN 
L’AUDIÈNCIA PÚBLICA PRÈVIA AL PLE.  
 
L’objectiu d’aquest punt és donar a conèixer les conclusions del debat previ a aquest Ple 
municipal que s’ha mantingut amb entitats i persones que han desitjat participar-hi en 
relació al futur de la CABRERÈS BTT, fomentant al mateix temps que els grups municipals 
puguin manifestar les seves opinions al respecte. 
 
El Sr. Alcalde comenta que s’ha acordat reunir els grups polítics i els voluntaris abans del 
mes de novembre. 
 
El Sr. Montanyà, al seu torn, proposa tornar als orígens de la CABRERÈS BTT, en el sentit 
que sigui una entitat al marge de la política qui se n’ocupi. 
 
7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 080/2012 (de la qual no s’havia donat compte en la darrera sessió ordinària) i de 
la 083/2012 a la 103/2012 (ambdues incloses), dictades els dies 17 de setembre de 2012 
(Res. 080/2012) i entre els dies 28 de setembre de 2012 i 9 de novembre de 2012. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats, iniciant-se el torn de paraules. 
 
La Sra. Rodrigo pregunta en relació a una factura sobre la xarxa wifi. 
 
El Sr. Castells li respon que existien algunes deficiències a l’Esquirol i per esmenar-les es 
va instal·lar una petita antena al campanar. 
 
El Sr. Montanyà corrobora aquest fet i fa incís en el fet que s’ha millorat la cobertura. 
Recorda, així mateix, que s’havia quedat que es faria públic el nom de l’empresa per 
afavorir l’accés públic a la xarxa. 
 
El Sr. Castells comenta que té dubtes morals pel que fa al fet de fer publicitat d’una 
empresa privada, però que no obstant això s’informarà. 
 
El Sr. Mas explica que moltes masies del municipi es varen poder connectar a Internet 
gràcies a la xarxa wifi. 
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El Sr. Pàmies explica que l’entitat sense ànim de lucre ara també és empresa prestadora 
de serveis amb ànim lucratiu. 
 
8.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL.  
 
Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números 
179/2012 a 223/2012, adoptats en sessions de dates 18 i 25 de setembre; 2, 9, 16, 23 i 30 
d’octubre de 2012. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes per part de l’alcaldia, es produeixen les intervencions 
dels membres del Ple que s’indiquen a continuació: 
 
El Sr. Alcalde informe sobre la reunió mantinguda amb veïns de Sant Martí Sescorts en 
relació al tema de la recollida d’escombreries, amb l’assistència d’una quinzena de veïns, 
constatant-se les següents qüestions: 1) que es generen residus; 2) que no són els 
mateixos que es generen al nucli urbà; 3) que s’està treballant en una àrea d’aportació; i 4) 
que la voluntat és anar millorant quant a la prestació del servei. 
 
El Sr. Montanyà pregunta a l’Alcalde en relació als masos de l’Esquirol. 
 
El Sr. Alcalde respon que cal valorar si té sentit col·locar una àrea d’aportació en un 
determinat lloc. 
 
El Sr. Matavera indica que a Sant Julià no n’hi ha i demana si es posaran tots els 
contenidors. 
 
El Sr. Alcalde li diu que sí, que se’n posaran, però no tots els contenidors, sinó únicament 
els de multiproducte i de rebuig, ja que no té massa sentit posar contenidors de la fracció 
orgànica per a les masies, ja que la que es produeix es reutilitza. 
 
El Sr. Comas manifesta que en els cas de les llaunes, les persones que passen per les 
cases a la recerca de metall els les treuen de les mans. Continua dient que la gent de 
pagès (entre la qual s’inclou, ja que parla en primera persona) ja està disposada a fer un 
sacrifici i que no es ficaran amb el tema de la distància dels contenidors respecte de les 
cases de pagès, però que els diners que corresponen a la taxa no els faran efectius fins 
que no tinguin el servei. 
 
La Sra. Rodrigo pregunta ara en relació a la subvenció per estalvi energètic al pavelló 
municipal. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no li sona de res. 
 
La Sra. Rodrigo pregunta ara sobre la llicència d’activitats del pavelló. 
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El Secretari li respon que els treballs ja s’han adjudicat i que el tècnic ha demanat la 
informació que necessita per començar a treballar. 
 
El Sr. Mas pregunta si ja hi ha assegurança, al pavelló. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí. 
 
La Sra. Rodrigo demana ara sobre si s’ha previst com es realitzarà la substitució per 
maternitat de la tècnica de comerç. 
 
El Sr. Alcalde recorda a la Sra. Rodrigo que el contracte d’aquesta tècnica va lligat a una 
subvenció, per la qual cosa la continuïtat i substitució dependrà de la continuïtat de la 
subvenció. 
 
El Sr. Montanyà demana sobre el Mercat de la Terra. 
 
El Sr. Alcalde respon que s’ha previst de realitzar el dia 16 de desembre, i amb una 
periodicitat mensual, amb productors locals i altres productors que comercialitzin productes 
del territori i però que no al municipi no n’hi hagi cap. El mercat es durà a terme el 
diumenge al matí, entre quarts de nou del matí i quarts de dues del migdia. La idea és 
engegar-ho per aquí i fer-ne tant difusió com es pugui. 
 
El Sr. Montanyà afirma que s’havien demanat 30-40 carpes a la Diputació per a substituir 
els estands de fusta, i que per això hi havia 4.000 euros. 
 
El Sr. Alcalde insisteix en que la subvenció de la Diputació de Barcelona és per difusió, que 
s’ha decidit iniciar-lo d’aquesta manera i que ja es veurà com va. 
 
El Sr. Montanyà pregunta si no es podia haver fet abans, aprofitant la Fira del Llibre. 
 
La Sra. Molas pregunta en relació al cost. 
 
El Sr. Alcalde li respon que a l’Ajuntament pràcticament no li costarà res. 
 
La Sra. Molas insisteix en el tema del cost, fent incís en les carpes. 
 
El Sr. Alcalde reitera que pràcticament res, més enllà dels 325 euros de les dues carpes 
institucionals. Explica que els expositors pagaran el què determina l’Ordenança Fiscal que 
s’aplica als mercats, entre 5 i 15 euros. 
 
El Sr. Montanyà pregunta sobre on s’ha previst ubicar-lo. 
 
El Sr. Alcalde li respon que a la plaça nova. 
 
La Sra. Molas, en relació als costos, pregunta sobre els relacionats amb el personal que hi 
intervindrà. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no s’ha comptat. 
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La Sra. Molas diu que no ho entén i que hi ha una manca de planificació i previsió, ja que 
les coses s’han de pressupostar prèviament, com per exemple què es farà en cas de pluja, 
on se’ls ubicarà als paradistes. 
 
La Sra. Rodrigo pregunta sobre la data de la festa dels Avis, ja que ha sentit rumors que 
seria el 25 de novembre. 
 
El Sr. Alcalde respon que s’havia plantejat aquesta data, però que vista la convocatòria 
electoral s’ha optat pel 26 de gener, tot i que als avis ja els anava bé la data del 25 de 
novembre. 
 
El Sr. Matavera demana si això se’ls ha comunicat. 
 
El Sr. Alcalde diu que hi ha la comunicació a les oficines municipals a punt per ser lliurada. 
 
El Sr. Callejón demana quin cost s’ha previst que tingui la festa dels avis. 
 
El Sr. Alcalde li respon que 4.000 euros. 
 
El Sr. Callejón diu que aquesta era la quantitat pressupostada pel 2012, però que la festa 
es farà el 2013. Demana, si us plau, que es retirin els 4.000 Euros previstos per aquesta 
finalitat en el pressupost del 2012. 
 
La Sra. Rodrigo demana si es farà al pavelló municipal. 
 
El Sr. Alcalde fa referència a les dificultats per escalfar el pavelló. 
 
La Sra. Rodrigo comenta que ha sentit a dir que no hi hauria festa dels Reis. 
 
El Sr. Castells explica que es va enviar una comunicació a totes les entitats de cara a 
organitzar-la i que únicament han contestat dues entitats per dir que no. Continua la seva 
intervenció afirmant que si cal ell mateix farà de rei. 
 
El Sr. Mas, en to irònic, diu que ja veu als tres membres de l’equip de govern fent de Reis, i 
pregunta perquè no ho organitza la Comissió de Festes. 
 
El Sr. Pàmies li respon que la Comissió de Festes es fa càrrec de la festa major, però que 
ha declinat assumir la organització de la festa del Reis. 
 
La Sra. Rodrigo pegunta sobre quin tipus d’il·luminació nadalenca hi ha previst d’instal·lar. 
 
El Sr. Alcalde li respon que la mateixa que l’any passat i que també es donarà suport a una 
iniciativa dels comerciants. 
 
El Sr. Mas comenta les queixes de la gent en relació a aquest tema. 
 
El Sr. Alcalde comenta que tot es deu a qüestions d’índole econòmica. 
 
El Sr. Comas afirma que a baix, al magatzem, n’hi ha de llums de Nadal. 
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El Sr. Alcalde li respon que sí, que n’hi ha quatre. 
 
El Sr. Mas en el fet que val la pena posar-n’hi pel que demana la gent, d’il·luminació. 
 
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 21.50 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       Sebastià Riera Cusí 


