ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 09/2019
NÚM.: 09/2019
DATA SESSIÓ: 7 D’OCTUBRE DE 2019
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 021 a 024.
HORA: 19.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Àlex Montanyà i Rifà
Sra. Alba Molas i Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Sílvia Grau Parramon
Sr. Ignasi Garolera i Coromina
Sr. Joan Pons i Puntí
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Joan Callejón i Creus
Sr. Francesc Illamola i Puntí
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
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. Dedica unes paraules de record pel que fou alcalde del municipi, Il·lm. Sr. Sebastià
Riera i Cusí, recentment traspassat. 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. 025/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.
•

Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 08/2019, de 2 de setembre de 2019.

Abans de procedir-se a la votació, el Sr. Pons fa una esmena a la pàgina 9 de dita
acta, al darrer paràgraf, demanant la substitució del darrer paràgraf pel següent
redactat:
“El Sr. Pons li demana al Sr. Callejón que indiqui exactament a quins masos fa
referència aquesta necessitat, a la qual cosa el Callejón li respon que ell només
llegeix, que li han donat escrit.”
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Sense que hi hagi més esmenes, l’acta és sotmesa a consideració del plenari, resultant
aprovada per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 026/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON
MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I
PER CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 2N TRIMESTRE DE
2019, PRESENTADA A INSTÀNCIA DE SOREA SA.
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat
davant del Registre General d’aquesta corporació el cànon relatiu a la prestació del servei,
corresponent al 2n trimestre de 2019, amb la quota que resulta a favor d’aquest consistori,
adjuntant-se també l’estat de comptes actualitzat per al període esmentat, així com la
liquidació del cànon per a la cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet per al mateix
període.
Vist que tal i com estableix el corresponent acord de concessió de la prestació del servei,
l’Ajuntament de l’Esquirol haurà de procedir a aprovar les quotes resultants del cànon per
tal de procedir al seu cobrament.
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats, per al 2n trimestre de 2019 és el que
seguidament es relaciona:
2n Trimestre de 2019:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.597,84 Eur
- 637,83 Eur
960,01 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2019)

17,11 Eur

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el cànon concessional del servei municipal d’abastament d’aigua, el
cànon per cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet i la quota resultant a favor de
l’Ajuntament de l’Esquirol, presentat per l’empresa concessionària del servei, SOREA SA,
corresponent al 2n trimestre de 2019, d’acord amb el detall que s’indica a continuació:
2n Trimestre de 2019:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.597,84 Eur
- 637,83 Eur
960,01 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2019)

17,11 Eur

Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA, i requerir-la per tal
que procedeixi al pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament.
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa
a la seva consideració, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents
en la sessió.
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3.- A.P. 027/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONVENI DE COLeLABORACIÓ A
SUBSCRIURE AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER AL FINANÇAMENT I
EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS DEL PROJECTE “OSONA: PAISATGE, TRADICIÓ I
CULTURA” – SUBVENCIÓ FEDER.
Vista la proposta de minuta de conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell
Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de l’Esquirol, per al finançament i execució de les
actuacions del projecte “OSONA: PAISATGE, TADICIÓ I CULTURA” – SUBVENCIÓ
FEDER, formulada per l’Ens Comarcal d’acord amb el redactat adjunt a l’expedient, i
essent aquesta conforme a les necessitats de la corporació.
Vist l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, que regulen la possibilitat d’establiment de convenis administratius que tinguin per
objecte la satisfacció de l’interès públic entre l’Ajuntament i qualsevol entitat de dret privat o
públic.
Vistos els articles 303 a 3011 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en relació als convenis de cooperació.
Fent ús de les facultats atribuïdes a aquesta Junta de Govern Local
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la minuta conveni de col·laboració a subscriure entre el Consell Comarcal
d’Osona i l’Ajuntament de l’Esquirol, per al finançament i execució de les actuacions del
projecte “OSONA: PAISATGE, TADICIÓ I CULTURA” – SUBVENCIÓ FEDER, formulada
per l’Ens Comarcal d’acord amb el redactat que consta annex a l’expedient administratiu
instruït.
Segon.- Facultar l’alcalde per a la signatura del conveni, així com qualsevol altra
documentació complementària, necessària per a l’efectivitat dels acords adoptats.
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes
corresponents, donar els efectes de publicitat que corresponguin, i donar els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa
a la consideració d’aquest, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
4.- A.P. 028/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT PER A LA CREACIÓ D’UN INSTITUT ESCOLA AL MUNICIPI.
Catalunya compta amb una llarga i rica experiència pedagògica i d’innovació educativa.
L’any 1931, la Generalitat de Catalunya va crear els primers instituts escola com a centres
d’ensenyament secundari vinculats a escoles de primària que estaven integrades dins del
règim del Patronat Escolar Municipal.
Desaparegudes el 1939, igual com la resta d’institucions del país, no és fins l’aprovació de
la Llei d’Educació de Catalunya de 2009 que es permet de nou la creació d’aquesta
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modalitat d’establiment educatiu, que integra en un únic centre els nivells d’educació
infantil i primària i els de secundària obligatòria, tot recuperant la millor tradició pedagògica
iniciada vuitanta anys abans.
Resulta indubtable els avantatges que representa per a municipis com l’Esquirol poder
disposar d’un centre d’aquestes característiques, que es contraposen amb els
inconvenients que suposa que els infants del municipi s’hagin de desplaçar, amb 12 anys,
fins al municipi veí de Roda de Ter per completar els seus estudis obligatoris, convivint
amb joves de 19 anys d’edat; socialment, el desarrelament dels joves amb el municipi;
ambientalment, la mobilitat generada; etc.
No cal dir que a nivell de cohesió territorial, en una zona geogràfica amb entitat suficient
com és el Collsacabra queda plenament acreditada la conveniència de la creació d’un
institut escola.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Sol·licitar, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, la creació
d’un Institut Escola al municipi de l’Esquirol.
Segon.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde President de la
corporació, a fi de l’atorgament de quants documents siguin necessaris per a la plena
efectivitat dels acords adoptats.
Tercer.- Notificar els presents acords als Serveis Territorials a la Catalunya Central del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als efectes escaients.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Callejón diu que no sap si hi ha prou nanos, si en
vindran de Rupit i Tavertet .....
El Sr. Alcalde li respon que el Secretari General del Departament i els Serveis Territorials
ho veuen bé, i per això es farà l’estudi. Preocupa el fracàs escolar derivat del fet d’anar a
Roda amb només 12 anys.
El Sr. Callejón insisteix en preguntar si hi ha prou alumnes.
La Sra. Molas li respon que hi ha prou alumnes per dur a terme aquest projecte.
El Sr. Callejón insisteix en que no hi ha prou alumnes.
El Sr. Alcalde li respon que això ho dirà l’estudi, i que aquesta és una petició de la
comunitat educativa.
El Sr. Pons pregunta si l’aula de 6è està coberta, a la qual cosa la Sra. Molas li respon que
sí.
Així doncs, hi ha prou alumnes, afirma el Sr. Pons.
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Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del
plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
5.- A.P. 029/2019.- APROVACIÓ DE CONVENI URBANÍSTIC PER A L’EXECUCIÓ D’UN
APARCAMENT MUNICIPAL (PMU8).
Vista la proposta de conveni urbanístic per a la urbanització parcial del sector PMU núm. 8
de Cantonigròs, amb l’objectiu d’execució de l’obra de construcció d’un aparcament i vial,
determinant el cost de les obres imputables als propietaris del sector, a subscriure entre
aquest Ajuntament i els propietaris del Sector: la Comunitat d’Hereus de J. Font i la Sra.
Rosa Maria Puigcerver Roca.
Vistos els informes tècnic i jurídic al respecte sobre la seva adequació a l’objecte i funcions
previstes a la legislació urbanística de Catalunya.
Considerant allò disposat als articles 9.8, 25.1, 18.1.c) y 61 del text refós de la Llei de Sòl i
Rehabilitació Urbana, aprovat per Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre TRLSRU-, articles 8 i 104 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya –TRLUC-, i article 25 i 26 del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de conveni urbanístic per a la urbanització parcial
del sector PMU núm. 8 de Cantonigròs, amb l’objectiu d’execució de l’obra de construcció
d’un aparcament i vial, determinant el cost de les obres imputables als propietaris del
sector, a subscriure entre aquest Ajuntament i els propietaris del Sector: la Comunitat
d’Hereus de J. Font i la Sra. Rosa Maria Puigcerver Roca, de conformitat amb el redactat
que s’adjunta.
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
la publicació dels edictes corresponents al BOP de Barcelona, al tauler d’anuncis i en la
pàgina web municipal. Indicar expressament que transcorregut el termini indicat sense que
s’hagin produït al·legacions, l’acord d’aprovació inicial s’entendrà definitivament aprovat
amb caràcter automàtic, sense necessitat d’acord ulterior.
Tercer.- Trametre una còpia al Departament de Territori i Sostenibilitat en el termini d’un
mes des de llur aprovació definitiva, a fi que sigui inserit en la secció de convenis
urbanístics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic de la
Generalitat de Catalunya.
Quart.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde President de la
Corporació, per a l’atorgament de quants documents siguin necessaris per a la plena
efectivitat dels acords adoptats, fet especial esment a la signatura del conveni.
Cinquè.- Notificar els acords adoptats als interessats.
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Obert el torn d’intervencions, el Sr. Callejón pregunta si els terrenys on s’ubica
l’aparcament són totalment municipals.
El Sr. Alcalde li respon que ara no s’està parlant de la propietat, i l’emplaça a parlar-ho en
l’apartat de precs i preguntes.
El Sr. Callejón li respon que s’està parlant de l’aparcament.
El Sr. Alcalde li respon que hi ha una part que és pública i una altra que és privada, com en
tot instrument de planejament.
Seguidament es produeix una discussió sobre l’import de les obres, que en aquest instant
no es recorda amb exactitud.
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del
plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
6.- A.P. 030/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ PER UN CONSUM
ESTRATÈGIC NACIONAL.
Exposició de motius
L’economia és la base i el motor de l’estat del benestar, el que permet que les persones
que viuen i treballen en el territori on es desenvolupa l’activitat econòmica es beneficiïn de
serveis bàsics com la sanitat, l’educació, els serveis socials a les persones més
necessitades, etc. En el nostre país, el consens social pel que fa a mantenir i reforçar
l’estat del benestar és amplíssim, i dominant en totes les opcions polítiques significatives.
Per això és totalment inadmissible que durant el procés de transformació política que en
els darrers anys s’ha viscut a Catalunya, totalment democràtic i pacífic, hi hagi hagut
empreses, de Catalunya i de fora, que per pròpia iniciativa o sota la pressió de l’aparell de
l’Estat hagin treballat, finançat i maniobrat per malmetre l’economia catalana. Això, a part
de ser una irresponsabilitat gravíssima, perjudica de manera objectiva tots els ciutadans de
Catalunya, independentment de com pensin. Les mateixes empreses, a més, han intentat
coaccionar l’exercici de drets fonamentals dels ciutadans que de forma legítima optaven i
opten per la via independentista.
Les institucions del país (municipals, comarcals, provincials, govern de la Generalitat, etc.)
són la representació política de la voluntat de la societat, i es deuen a la defensa dels drets
i dels interessos dels seus ciutadans.
La defensa dels drets i dels interessos dels ciutadans de Catalunya és incompatible amb la
contractació d’empreses la trajectòria de les quals demostra que, si en algun moment ho
creuen oportú, no dubtaran a tornar a treballar, finançar i maniobrar per malmetre
l’economia catalana i per coaccionar la ciutadania que lliurement vol exercir els seus drets
fonamentals, tal com ja han intentat de fer en el passat.
Tot això evidencia la necessitat de posar en valor totes aquelles empreses, de capital
català o estranger, que, independentment del seu posicionament polític legítim vers el
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procés, han continuat treballant per crear riquesa al territori i per enfortir l’economia
catalana, i no han volgut interferir en la lliure formació de la voluntat del poble català.
L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), mitjançant la seva iniciativa de Consum estratègic
(https://consumestrategic.cat), pretén organitzar el consum de béns i de serveis oferts per
aquest tipus d’empreses compromeses amb les decisions preses democràticament pel
poble de Catalunya.
Les institucions catalanes, com a objectiu estratègic, han de vetllar per l’estabilitat de
l’economia a curt, mitjà i llarg termini, en previsió de futures crisis econòmiques i també
polítiques, i per tant, han de prioritzar la contractació d’aquestes empreses que creen
riquesa, enforteixen l’economia catalana i donen estabilitat, especialment en moments de
crisi.
D’altra banda, és en interès de la comunitat posar a l’abast de la ciutadania eines efectives
que facilitin la contractació de béns i serveis d’ús quotidià en consonància amb uns valors
democràtics i de progrés (proximitat, responsabilitat social, respecte pel medi ambient,
economia circular, indústria 4.0, etc.) i de respecte a la llengua catalana.
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de L’Esquirol a la iniciativa de Consum
estratègic impulsada per l’ANC, inscrivint-lo en el seu registre de consumidors estratègics i
comprometent-lo a estudiar la contractació dels subministraments i els serveis oferts per
les empreses inscrites en el registre de proveïdors estratègics.
Segon.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que s’adhereixi a la iniciativa de
Consum estratègic impulsada per l’ANC, s’inscrigui en el seu registre de consumidors
estratègics i es comprometi a estudiar la contractació dels subministraments i els serveis
oferts per les empreses inscrites en el registre de proveïdors estratègics.
Tercer.- Promoure des de l’Ajuntament el coneixement de la iniciativa de Consum
estratègic per part de la ciutadania i la realització d’activitats encaminades a l’assoliment
dels seus objectius, com ara compres col·lectives de béns i de serveis oferts per les
empreses inscrites en el registre de proveïdors estratègics.
Quart.- Trametre un certificat d’aquest acord als Departaments de Presidència i de
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, a la Diputació de Barcelona, al Consell
Comarcal d’Osona i a l’Assemblea territorial d’Osona de l’Assemblea Nacional Catalana,
abans del 31 de desembre de 2019, com a data límit.
Cinquè.- Facultar l’Alcalde President de la corporació tan àmpliament com en dret sigui
necessari per a la plena execució dels acords adoptats.
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa
a la consideració d’aquest, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
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7.- 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 105/2019 a la 128/2019, dictades entre els dies 29 d’agost i 1 d’octubre de 2019.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
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
074/2019 a 123/2019, adoptats en sessions celebrades els dies 27 de maig, 12 de juny, 15
de juliol, 2 de setembre i 16 de setembre de 2019.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
9.- PRECS I PREGUNTES.
Iniciat el torn de precs i preguntes, el Sr. Pons intervé per contestar les preguntes que se li
van formular en el Ple anterior, segons segueix:
- En resposta al Sr. Illamola, concreta que en el cas del carrer del Puig es respectarà
l’acord amb els veïns. En relació al cas del Sr. Calvó, qui respondrà serà el Sr.
Alcalde.
- En resposta al Sr. Callejón, en relació al porta a porta, fa notar que l’increment de
despesa ve, en part, de la inversió de primer establiment, que el cost del servei és
de 19.500 euros /mes. Segueix, dient que de desviacions n’hi ha en tots els llocs, i
posa d’exemple la partida d’esports del 2015, quan el Sr. Callejón era el regidor
responsable, en la qual hi va haver també una desviació important. Indica que el
què cal és corregir-los per a propers exercicis, i posa 10-12 exemples.
El Sr. Callejón li diu si pot contestar-lo, a la qual cosa el Sr. Pons li diu que només es
tractava d’un exemple, i el Sr. Callejón diu que “deixem-ho”.
El Sr. Alcalde, en relació al tema del Sr. Calvó, explica que hi va haver una primera reunió
amb els veïns de l’associació del barri del Pedró per traslladar-los el projecte inicial.
Posteriorment es va fer una reunió pública i hi va haver veïns que van manifestar que
tenien més d’una parcel·la. D’aquest tema se’n va discutir i se’n va parlar. Les obres es
varen iniciar el dia 7 de gener de 2019 i es va informar als veïns. Durant aquests dos
darrers anys, s’ha estat trepitjant el terreny i s’han trobat de tot. En diferents ocasions s’hi
ha hagut d’anar (alcaldia) expressament. S’ha resolt gairebé el 100% dels desaigües sense
bombejos al Pg. del Pedró. Diu que recorda algun cas concret del carrer del Puig. Del Sr.
Calvó diu que s’hi van desplaçar amb la Direcció d’obres i el contractista i es varen aclarir
algunes coses. Es fa algunes reflexions en relació al traçat. Properament es passaran les
contribucions especials, i hi haurà alguns dubtes que es resoldra.
El Sr. Illamola diu de l’existència del temor d’alguns veïns que la connexió del Pg Pedró al
carrer del Puig faci que peti tot per un mal dimensionat, i demana si això estava calculat.
El Sr. Alcalde li diu que el Sr. Calvó deixa passar i que s’han modificat alguns pous de
bombeig en funció de les pendents.
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El Sr. Pons diu que li consta que l’encarregat consulta molt als veïns i que hi ha diàleg i
entesa.
El Sr. Illamola reitera quin era el seu temor i que això no suposés un cost extra per a
l’ajuntament.
El Sr. Callejón pregunta en relació a les qüestions que es varen plantejar i que no s’han
respost.
El Sr. Pons li diu que es va dir que es donarien per escrit, i li pregunta si ho ha fet,
evidenciant que no.
El Sr. Callejón pregunta en relació a les obres de la casa de Cantonigròs, si aquestes
estan acabades i si el procés s’ha acabat.
El Sr. Alcalde li respon que sí, que es va notificar al jutjat i aquest a les parts. No s’ha
donat resposta a data d’avui.
El Sr. Callejón li diu que l’altra dia no es va dir això.
La Sra. Molas li diu que el Jutge ha de fer resolució de tancament i encara no ho ha fet.
El Sr. Callejón lliura un escrit amb les preguntes formulades al Ple anterior, tot dient, però,
que consten en l’acta.
Es produeix una discussió sobre això.
El Sr. Alcalde li respon que les contestaran per escrit o de paraula al proper ple.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.45
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Alex Montanyà i Rifà

Carrer Nou, 1

08511 L’Esquirol

Tel. 938568000

Fax. 938568305

c/e: lesquirol@diba.cat
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