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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 01/2022 
 
NÚM.: 01/2022 
DATA SESSIÓ: 10 DE GENER DE 2022 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 01 a 05. 
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 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sr. Francesc Illamola i Puntí 
Sr. Enric Roca i Casas 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sra. Alba Molas i Rifà  
Sra. Sílvia Grau Parramon 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
 
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. 01/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 06/2021, de 8 de novembre de 2021. 

• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 07/2021, de 20 de desembre de 
2021. 

 
El Sr. Enric Roca fa avinent que en l’acta de la sessió 06/2021 hi consten diverses 
referències a ell com a Sr. Casas, el seu segon cognom, quan en realitat corresponia el 
primer cognom, Roca. Una vegada incorporares les esmentes, l’acta és sotmesa a votació, 
resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
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2.- A.P. 02/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ, EXERCICI 2020. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2020 van ser sotmesos a informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 8 
de novembre 2021. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 25 de novembre de 2021 i al tauler electrònic de la 
corporació 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 2020 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 2020, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que 
determinen els articles esmentats en la part expositiva. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Roca manifesta que des del grup de Junts pel 
Collsacabra  s’abstindran, per coherència, atès que també es van abstenir en l’aprovació 
del pressupost. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada 
per SIS (6) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, Garolera, Pons i Martínez; i Sra. 
Puigdesens) i DOS (2) vots en blanc (Srs. Illamola i Roca). 
 
3.- A.P. 03/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’ADHESIÓ AL PLA D’IGUALTAT 
D’ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GENERE D’OSONA. 
 
FETS/ANTECEDENTS: 
 
La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transbòfia (LGTBI), 
estableix que els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les 
condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius. 
 
En aquest sentit, el consell Comarcal d’Osona és una de les entitats locals que està 
obligada a elaborar una diagnosi local, dissenyar i realitzar un pla de formació i 
sensibilització als treballadors/es de l’administració local, promoure la incorporació de la 
perspectiva LGTBI en les polítiques públiques locals i dissenyar protocols de coordinació 
amb el Servei d’Atenció Integral de la Generalitat per atendre a les persones víctimes de 
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l’homofòbia, bifòbia o transfòbia i derivar les denúncies recollides des de les diferents 
oficines municipals, promoure l’elaboració de una diagnosi per conèixer la situació de les 
persones LGTBI dels municipis, promoure la implementació de la Llei 11/2014 en tots 
aquells continguts que siguin competència municipal (educació, salut, seguretat, 
comunicació, lleure i en l’àmbit de les contractacions) i garantir l’atenció  a les víctimes de 
l’homofòbia, bifòbia o transfòbia dels municipis. 
 
 

És en aquest sentit que, el 2015, amb el suport de la Diputació de Barcelona es va 
redactar el Pla comarcal que recollia la diagnosi i el pla d’acció.  
 
 

El Ple del Consell Comarcal d’Osona de 29 de juny de 2016 va aprovar l’esmentat Pla a 
nivell comarcal pel període 2016-2020. Durant el 2020, no es va poder establir el procés 
d’elaboració del nou pla, centrant-se entre el 2020 i 2021 en l’avaluació d’aquest.  
 
 

Vist l’acord de Ple celebrat en data 15 de desembre de 2021 per aprovar la pròrroga del 
Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere d’Osona, fins a la 
redacció del nou pla, i la voluntat de l’Ajuntament de l’Esquirol d’aprovar l’adhesió de la 
pròrroga d’aquest. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transbòfia (LGTBI), 
específica, a l’article 3.2, que la Generalitat i els Ens locals han de garantir el compliment 
d’aquesta Llei i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits 
competencials respectius.  
 
L’article 1.1 de l’esmentada Llei, té per objecte establir i regular els mitjans i mesures per a 
fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat 
de gènere o expressió de gènere en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la 
Generalitat i els ens locals tenen competència.  
 
L’article 6.h) especifica que aquesta Llei ha d’assegurar la cooperació interadministrativa. 
 
L’article 27,  estableix que “les administracions públiques de Catalunya han de garantir a 
les persones LGBTI que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol tipus de violència 
discriminació el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva”. 
 
Vistos els antecedents i fonaments de Dret exposats, i fent ús de les facultats legalment 
atribuïdes, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la prorroga i l’adhesió al Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació 
sexual i identitat de gènere d’Osona, aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en 
data 15 de desembre de 2021, el qual tindrà una vigència fins que estigui el nou Pla. 
 
Segon.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes 
corresponents. 
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Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat del presents. 
 
4.- A.P. 04/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESTAU, D’ADHESIÓ AL PLA D’IGUALTAT DE 
GÈNERE D’OSONA. 
 
FETS/ANTECEDENTS: 
 
Al llarg de les darreres dècades, i des de diferents institucions, s’ha desenvolupat un marc 
legislatiu en matèria d’igualtat entre dones i homes amb l’objectiu d’eliminar qualsevol tipus 
de desigualtat o discriminació, directa o indirecta. La lluita contra les discriminacions ha 
trobat en el desenvolupament normatiu una estratègia d’erradicació. És a partir de les 
primeres declaracions de drets humans, que es reconeix la igualtat entre dones i homes 
com un dret universal. 
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal d’Osona ha fet l’encàrrec de redactar el Pla 
Comarcal d’igualtat de Gènere d’Osona (2016–2020) amb l’objectiu general de definir el 
conjunt integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les dones i els 
homes dels municipis que conformen la comarca d’Osona puguin assolir el seu màxim 
potencial i participar en tant que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap 
discriminació per raó de gènere. 
 
El Ple del Consell Comarcal d’Osona per acord del dia de 29 de juny de 2016 va aprovar el 
Pla Comarcal d’igualtat de Gènere d’Osona 2016-2020. Durant el 2020, no es va poder 
establir el procés d’elaboració del nou pla, centrant-se entre el 2020 i 2021 en l’avaluació 
d’aquest. 
 
Vist l’acord de Ple celebrat en data 15 de desembre de 2021 per aprovar la pròrroga Pla 
comarcal d’igualtat de gènere d’Osona, fins a la redacció del nou Pla, i la voluntat de 
l’Ajuntament de l’Esquirol d’aprovar l’adhesió a la pròrroga d’aquest. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
Constitució Espanyola. Propugna la igualtat com a valor superior de l’ordenament jurídic 
espanyol en el seu article 1.1. Així, proclama el dret a la igualtat i fa una prohibició 
expressa a la discriminació per raó de sexe en l’article 14 i estableix, a l’article 9.2, 
l’obligació dels poders públics a promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de 
l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que 
impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la 
vida política, econòmica, cultural i social d’igualtat. 
 
Llei orgànica 3/2007. Desenvolupant aquesta obligació constitucional, i les derivades del 
marc normatiu comunitari en matèria d’igualtat, l’any 2007 es va aprovar la Llei orgànica 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH).  
 
El Reial Decret Legislatiu 5/2012, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
de l’estatut bàsic de l’empleat públic, obliga les administracions públiques a respectar la 
igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar 
mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. I, 
sense perjudici de l’anterior, hauran d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat a desenvolupar en 
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el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui 
aplicable, en els termes que preveu.  
 
Estatut d’Autonomia de Catalunya. Propugna els drets de les dones en el capítol I. Drets i 
deures de l’àmbit civil i social. Al capítol 5è, Principis rectors, concretament l’article 40, 
instaura l’obligació dels poders públics de promoure la igualtat de totes les persones amb 
independència, entre altres, del seu sexe. 
 
Llei 5/2008, del dret a les dones per a l’erradicació de la violència masclista, amb les 
modificacions de la Llei 17/2020. 
 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
Vistos els antecedents i fonaments de Dret exposats, i fent ús de les facultats legalment 
atribuïdes, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la prorroga i l’adhesió al Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona 
aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en data 15 de desembre de 2021, el qual 
tindrà una vigència fins que estigui el nou Pla. 
 
Segon.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes 
corresponents. 

 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
5.- A.P. 05/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE PAGAMENT D’IMPOSTOS 
ESTATALS, PER PART DE L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL, A L’AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
La recaptació tributària consisteix en l’exercici de les funcions administratives conduents al 
cobrament dels deutes tributaris. L’Estat gaudeix de la potestat originària per a establir 
tributs, i les comunitats autònomes i la resta d’entitats locals poden establir i exigir tributs 
d’acord amb la Constitució i les lleis. 
 
Per tant, cada administració disposa de la possibilitat d’establir i exigir tributs d’acord amb 
el marc legal esmentat. Això no obsta, però, a què entre elles es puguin dur a terme 
convenis i acords en la gestió i recaptació, així es recull per exemple a l’article 5.4 de la Llei 
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en la qual s’estableix que l’Estat i les 
comunitats autònomes podran subscriure acords de col·laboració per a l’aplicació dels 
tributs. 
 
Sense anar més lluny, la Generalitat de Catalunya, per mitjà de l’Agència tributària de 
Catalunya (ATC), va tenir un conveni subscrit amb l’Agència estatal d’administració 
tributària (AEAT) que es va iniciar el dia 26 de setembre de 2006, en el qual l’AEAT 
assumia la gestió en la via executiva dels ingressos de dret públic gestionats per la 
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Comunitat autònoma de Catalunya, i en el qual es regulava, entre altres, com es feien les 
transferències de fons recaptats per part de l’AEAT cap a l’ATC. 
 
Per tant, podem concloure que l’efecte material de pagar els impostos estatals, que 
habitualment recaptava l’AEAT, a l’ATC és una acció que té un encaix legal i que, a més, 
dona compliment al principi de finestreta única, de tal manera que es facilita al ciutadà la 
presentació de la documentació a les diferents administracions. 
 
Actualment, la Generalitat tan sols recapta el 5,3 % dels impostos que paguem les 
catalanes i els catalans, bàsicament aquells que són propis de la Generalitat (grans 
establiments comercials, habitatges buits, actius no productius…) i aquells cedits per l’Estat 
espanyol (successions i donacions, patrimoni, actes jurídics documentats i transmissions 
patrimonials). Els grans impostos (IVA, IRPF, IS) els recapta l’Estat directament i en 
transfereix una part a les comunitats autònomes. 
 
Un criteri de subsidiarietat i de simplificació administrativa, aconsella efectuar tots els 
pagaments d’impostos a un únic destinatari, que és l’ATC. En aquest sentit, aquesta ja ha 
signat molts convenis de recaptació d’impostos amb ajuntaments i diputacions, fet que 
provoca una implantació cada vegada més forta a tot el territori, així com una visió d’ens 
recaptatori, més enllà de les actuacions merament locals. Cal, ara, que els governs locals 
actuïn de manera directa per enfortir l’ATC, per tal que sigui una entitat realment propera 
als ciutadans i a les administracions catalanes, i pugui actuar amb l’eficàcia necessària. 
 
Cal també que les administracions públiques animem el Govern de Catalunya perquè 
destini els recursos suficients perquè l’ATC tingui unes dimensions adequades, per tal que 
pugui ser la receptora de la pràctica totalitat de l’esforç impositiu generat a Catalunya a 
través de la seva ciutadania i de les seves institucions, i fer efectiu el principi de proximitat, 
seguretat, eficiència i simplificació que la política de recaptació tributària requereix. 
 
FONAMENTS DE DRET: 
 
COMPETÈNCIA DE L’ATC EN EL COBRAMENT D’IMPOSTOS ESTATALS. 
 
L’article 204 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, diu: 
 
“1. La gestió, la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els tributs propis de la 
Generalitat de Catalunya, i també, per delegació de l’Estat, dels tributs estatals cedits 
totalment a la Generalitat, corresponen a l’Agència Tributària de Catalunya. 2. La gestió, la 
recaptació, la liquidació i la inspecció dels altres impostos de l’Estat recaptats a Catalunya 
corresponen a l’Administració tributària de l’Estat, sens perjudici de la delegació que la 
Generalitat en pugui rebre ni de la col·laboració que es pugui establir especialment quan 
ho exigeixi la naturalesa del tribut.” 
 
La recaptació dels impostos estatals és una matèria de competència estatal, que amb el 
procediment de pagament d’impostos a l’ATC en res es desvirtua, ja que la fórmula que es 
proposa senzillament consisteix a enviar la documentació a l’AEAT emprant l’ATC d’acord 
amb la forma habitual, mitjançant la seu electrònica habilitada a la plataforma d’internet de 
l’AEAT, i quan s’introdueix la forma de pagament es diu que es farà efectiu per domiciliació 
bancària, amb un càrrec que es fa al compte que facilita l’ATC. 
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De fet, el que succeeix és que s’usa com a intermediari, a l’hora de fer el pagament, l’ATC, 
ja que, en lloc de posar el compte bancari de l’entitat local, es posa el que l’ATC té assignat 
a les entitats locals en funció de la província de la qual depenen. No hi ha, per tant, 
assumpció de competències estatals. 
 
ÒRGAN COMPETENT PER A L’ORDENACIÓ DELS PAGAMENTS. 
 
L’ordenació del pagament és l’operació comptable que reflecteix l’acte en virtut del qual 
l’ordenador de pagaments, basant-se en una obligació reconeguda i liquidada, expedeix i 
autoritza la corresponent ordre de pagament contra la tresoreria de l’entitat. D’acord amb 
l’article 21.1.f de la Llei de bases de règim local 7/1985, correspon aquesta competència a 
l’alcalde, essent una competència delegable art. 21.3 de la LBRL 7/1985. 
 
ORDENACIÓ DE PAGAMENTS DAVANT DE L’ATC. 
 
El pagament efectuat per mitjà de l’ATC és un pagament realitzat de manera correcta i 
d’acord amb la normativa tributària de l’Estat espanyol. 
 
Certament, el pagament ha d’efectuar-se a favor del Tesoro Público, però la normativa 
tributària admet diverses formes d’efectuar el pagament, i una d’aquestes formes és la 
domiciliació bancària. Així, l’article 33 del Real Decreto 939/2005, de 29 de juliol, que 
aprova el Reglament General de Recaptació, diu: 
 
“Artículo 38. Pago mediante domiciliación bancaria. 
1. La domiciliación bancaria deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 
a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en que domicilie el pago y que dicha 
cuenta se encuentre abierta en una entidad de crédito. En los términos y condiciones en 
que cada Administración lo establezca, el pago podrá domiciliarse en una cuenta que no 
sea de titularidad del obligado, siempre que el titular de dicha cuenta autorice la 
domiciliación. 
b) Que el obligado al pago comunique su orden de domiciliación a los órganos de la 
Administración según los procedimientos que se establezcan en cada caso. 
 
2. Los pagos se entenderán realizados en la fecha de cargo en cuenta de dichas 
domiciliaciones, considerándose justificante del ingreso el que a tal efecto expida la entidad 
de crédito donde se encuentre domiciliado el pago, que incorporará como mínimo los datos 
que se establezcan en la orden ministerial correspondiente. 
 
3. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice fuera de plazo 
por causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a este recargos, intereses de 
demora ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de demora que, en su caso, 
corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable por la demora en el ingreso. 
 
4. La Administración establecerá, en su caso, las condiciones para utilizar este medio de 
pago por vía telemática.” 
 
Per tant, estem davant d’uns pagaments que es fan amb la modalitat de domiciliació 
bancària i que estan previstos als models, tant de l’IVA com de l’IRPF, on hi ha les caselles 
corresponents per a poder indicar el compte bancari de càrrec de l’import que s’ha de 
satisfer a l’erari públic. En conseqüència, la domiciliació bancària està regulada i acceptada 
per l’AEAT. 
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També és evident que els pagaments es realitzen amb autorització del titular del compte, 
que és la pròpia ATC, que té aprovats els models corresponents perquè es faci aquest 
pagament i, alhora, té dissenyat el circuit informàtic per a poder-ho dur a terme. 
 
RESPONSABILITAT PER LA NO PRESENTACIÓ DINS DE TERMINI DELS 
CORRESPONENTS IMPRESOS DE DELCARACIÓ. 
 
El procediment de pagament per mitjà de l’ATC dels impostos consisteix a omplir 
convenientment els documents oficials aprovats per l’Estat, a respectar el calendari del 
contribuent i a pagar el que pertoca en cada cas i dins dels terminis que té aprovats l’Estat 
espanyol per normativa de cada tribut. 
 
Cal diferenciar, per una banda, la formalització i presentació de models i, per una altra, el 
pagament que se’n derivi. 
 
Pel que fa als primers: formalització i presentació, no hi ha cap canvi, ja que els models 
que s’usen són els estatals i s’envien igualment a l’AEAT des de l’oficina virtual creada a la 
pàgina web de l’Agència Estatal Tributària. Per tant, la seva presentació dins o fora de 
termini en res depèn de la forma en què es faci el pagament i, per tant, no ha de comportar 
desobediència a la normativa espanyola. 
 
No hi ha d’haver infracció per aplicació dels articles 198 i 199 de la Llei General Tributària, 
que classifica com a infracció tributària el fet de no presentar o presentar incorrectament 
les autoliquidacions o declaracions tributàries. 
 
RESPONSABILITAT PEL NO PAGAMENT DINS DE TERMINI. 
 
El pagament fora de termini és objecte de la imposició dels corresponents recàrrecs per 
presentació extemporània, però aquest fet es pot donar tant si es paga els impostos 
directament a l’AEAT com a l’ATC. 
 
El fet de fer el pagament per mitjà de l’ATC, si es fa amb temps suficient, i aquesta és 
diligent en les seves actuacions, no té per què pressuposar que els pagaments es faran 
fora de termini. Cal, per tant, ser diligents i respectar els terminis que marca l’ATC, que 
aconsella que el dia 15 de cada mes els impresos estiguin degudament presentats per tal 
de tenir temps material per a tancar tot el procés. 
 
Per altra banda, des de l’any 2012, en què es va usar per primer cop aquest sistema, 
tothom que l’ha usat (empreses, entitats locals i ciutadans) consta al corrent de pagament 
segons el mateix Estat. En conseqüència, la pràctica d’aquests anys avala aquest sistema 
que de cap manera ha estat considerat incorrecte per part de l’AEAT, sinó que l’avala el fet 
d’acceptar-lo. 
 
ÚS DE L’ANOMENADA FINESTRETA ÚNICA. 
 
La llei 39/2015, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, regula a l’article 16.4 la possibilitat que els escrits, documents i sol·licituds dels 
ciutadans es puguin presentar, entre altres, al registre de qualsevol òrgan administratiu que 
pertanyi a qualsevol administració. En sentit similar, l’article 13.4 de l’esmentada Llei 
estableix com a dret dels ciutadans comunicar-se amb l’administració a través d’un punt 
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d’accés general electrònic. Per tant, fent ús d’aquesta possibilitat legal, la presentació de 
documents a l’ATC, atès que és l'òrgan administratiu de la Comunitat autònoma de 
Catalunya, és correcte i emparat per norma legal. 
 
A més, l’AEAT, en els supòsits d’endarreriment d’abonament de quantitats rebudes en 
concepte de liquidacions tributàries de l’Estat per part de l’ATC, no ha aplicat cap recàrrec 
de constrenyiment ni sanció o, si és el cas, els ha anul·lat. 
 
A la vista dels antecedents i fonaments exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament de 
l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Considerar que la forma més directa de pagament dels impostos estatals és a 
través de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC). Per aquest motiu, i d'acord amb 
l’obligació dels òrgans administratius d’actuar sota els principis d’eficiència, ACORDAR que 
es practiqui el pagament de l’IRPF a través de l’ATC, a partir del mes de gener de 2022. 
 
 
 
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos de 
l’ATC per tal que pugui afrontar amb condicions el repte de ser la principal administració 
recaptadora d’impostos a Catalunya. 
 
Tercer.- Animar la resta d’ajuntaments de Catalunya a fer el pagament de tots els impostos 
estatals a través de l’ATC. 
 
Quart.- Trametre un certificat d’aquest acord als Departaments de Presidència i de 
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i a l’ATC, a l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Assemblea Nacional Catalana 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Roca manifesta que es congratulen de la decisió, tot 
indicant que si l’equip de govern no ho hagués portat al Ple, ho haurien proposat des del 
seu grup. Diu que aquest gest fa que l’Ajuntament doni exemple com a administració i que 
aquest fet animarà a altres persones a fer-ho. 
 
Sense que es produeixin més intervencions per part dels membres del plenari, la proposta 
és sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
6- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 2021/83 a 2021/103, i 2022/01 a 2022/02, dictades entre els dies 4 de novembre 
de 2021 i 7 de gener de 2022. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
7- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
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Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números 
2021/125 a 2022/3, adoptats en les sessions celebrades els dies 8 de novembre de 2021, 
22 de novembre de 2021, 13 de desembre de 2021 i 3 de gener de 2022. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, el Sr. Roca pregunta què és l’AFA, a la 
qual es fa referència en un atorgament de subvenció. El Secretari li respon que es 
correspon a l’antiga AMPA de l’escola, que ara es diu Associació de Famílies d’Alumnes. 
 
El Sr. Roca  pregunta ara sobre el nombre de membres de la Coral Loroley, i el Sr. 
Garolera li respon aproximadament 20, tot i que al concert d’ahir només eren 8 o 9. 
 
El Sr. Roca pregunta ara en relació a la subvenció a l’IES Roda per la revista. Si aquesta 
es dóna en proporció al nombre d’alumnes o sense aquest criteri, atenent que és l’Institut 
de referència. 
 
El Sr. Alcalde li respon que és per ser l’Institut de referència, i no en proporció al nombre 
d’alumnes. 
 
El Sr. Roca demana major diligència en penjar les actes de les sessions. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ho diran a l’encarregat de fer-ho. 
 
El Sr. Roca proposa de canviar els subministraments de la corporació, passant de les 
empreses de l’IBEX per altres operadores del país, tal i com recomana l’ANC. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’ha iniciat el canvi d’entitats bancaries, passant del BBVA a 
Caixa d’Enginyers. Pel que fa a les elèctriques, s’està fent el canvi d’ENDESA per 
ESTABANELL. 
 
Pel que fa a la telefonia, el Sr. Martínez explica que estan treballant per fer el canvi a un 
operador de la zona, per proximitat i per preu, cosa que el Sr. Alcalde corrbora. 
 
El Sr. Roca pregunta si el canvi ja és efectiu. 
 
El Sr. Martínez li respon que encara no 
 
El Sr. Alcalde diu, però, que tot ja està encarregat. 
 
El Sr. Illamola pregunta ara sobre patel, sobre l’”estat de comptes” 
 
El Sr. Alcalde li respon que els ingressos que provenen de Patel ho són per la liquidació 
d’impostos, i que s’imputen a la partida corresponent, en cada cas, del pressupost 
municipal d’ingressos. 
 
El Sr. Roca pregunta si s’ha augmentat la recaptació provinent de Patel. 
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El Secretari li respon que la recaptació augmentarà, però que en cap cas hi ha ingressos 
que no derivin d’obligacions tributàries d’aquesta societat. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.35 
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       Alex Montanyà i Rifà 
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