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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 01/2015  
 
NÚM.: 01/2015 
DATA SESSIÓ: 13 DE GENER DE 2015 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 001 a 004. 
HORA: 20.00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sra. Alba Molas i Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sr. Pep Mas Falgueras 
Sr. Antoni Comas Danés 
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Josep Castells Casellas 
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez 
Sr. Sebastià Riera Cusí 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Joan Matavera Rifà 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 
 
L’Alcalde dona la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la 
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta 
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia. 
 
1.- A.P. 001/2015.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES A CTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 09/2014,  de 18 de novembre 
• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 10/ 2014, de 30 de desembre 

 
Sense que es formulin esmenes, l’acta és sotmesa a consideració del plenari, resultant 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 002/2015.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET.  
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament de l’Esquirol en forma part com a ens consorciat. 
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Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre de 
2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 
d’acord amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a 
annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del 
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal 
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació 
administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal 
laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui 
d’acord amb la legislació laboral vigent.  
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar 
en el marc de la normativa local i pressupostària.  
 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment 
aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
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“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de 
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit 
per ingressar-hi titulació superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament 
de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la 
exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de 
Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general 
de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al 
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la 
normativa d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel 
que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de 
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a 
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de 
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb 
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i 
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització 
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 a 
222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals. 
 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-
financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció 
de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan 
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general. 
 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
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Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 
Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol 
altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, 
crèdits i avals”.  
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. 

El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea 
General del Consorci. 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que 
hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i 
garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, 
s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

 
 

Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres 

restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la 

majoria absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 

 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A 
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre 
del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació 
anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple 
dret en el Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà 
lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
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33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per 
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament 
adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així 
aconseguir els objectius del Consorci”. 
 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la 
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, 
amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament 
l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública 
de forma conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 
313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al·legacions i les esmenes corresponents”. 

 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten 
al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització del Sector Públic i 
d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que 
la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de 
ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la 
seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot 
de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per part 
del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta dies, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 15 de 
desembre 2014. 
 
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment, i definitivament en cas que no es presentin al·legacions, la 
proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada per 
l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2013, en 
els termes exposats anteriorment. 
 
Segon.-  Encarregar al Consorci Localret per tal que dugui a terme de forma conjunta el 
tràmit d’exposició pública mitjançant els anuncis que corresponguin, d’acord amb el termini 
establert a l’article 160.1, en relació amb l’article 313.3 del Decret 176/1995, de 13 de juny, 



Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  6 

pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes 
d’efectuar, en el seu cas, les al·legacions i esmenes corresponents. 
 
Finalitzat aquest termini, sense que s’hagi presentat al.legacions ni reclamacions, 
l’ajuntament de l’Esquirol encarrega al Consorci Localret per tal que procedeixi a la 
publicació conjunta del text refós dels estatuts i ho trameti també a la Direcció General 
d’Administració Local. 
 
Tercer.-  Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i efectes 
escaients. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari indica que la modificació, igual que en acords 
precedents en relació a altres consorciós, ve obligada per les modificacions normatives 
dutes a terme per la LRSAL, i en comenta les més significatives, que ja consten en 
l’informe emès en relació a aquest punt. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a consideració dels membres 
del Plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents (10), els quals representen la 
majoria absoluta del nombre legal de membres que en formen part (11). 
 
3.- A.P. 003/2015.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 1/2015,  
DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.  
 
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost (pressupost del 2014 
prorrogat en els termes previstos l’article 169.6 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), en la seva 
modalitat de crèdit extraordinari. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan hagi 
de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i no 
existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el 
consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió 
de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, 
que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple 
de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. 
Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei. 
 
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i 
aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre 
informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò 
establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de 
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions que estimin pertinents. 
 
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament 
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Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de 
crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit extraordinari. 
 
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària 
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la 
Secretaria General. 
 
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal 
en la seva modalitat de crèdit extraordinari, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer .- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost 
Municipal en la seva modalitat de crèdit extraordinari segons el següent detall: 
 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES 
 

Partida 
pressupostària 

Títol Import 

1.334.62201 CA LA SALUT – SANT MARTÍ 798.548,08 
Eur 

1.920.22604 DESPESES JURÍDIQUES - 5.202,45 Eur 
 
MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

Partida 
pressupostària 

Títol Import 

1.75080 TRANSF. CAPITAL GENERALITAT - 
PUOSC 

318.455,63 
Eur 

 
Segon.- L’increment de despesa proposat es finança mitjançant superàvit del propi 
pressupost prorrogat, amb nous compromisos d’ingrés i amb baixes de crèdits d’altres 
partides del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions de la qual s’estimen 
reduïbles sense pertorbació del servei, segons el detall indicat, essent el resum del 
pressupost, una vegada modificat, el que segueix: 
 
INGRESSOS 
 
1. Operacions no financeres 
 
1.1. Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Impostos directes 1.040.000,00 Euros 
CAPÍTOL II Impostos indirectes 25.000,00 Euros 
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 461.430,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 555.547,50 Euros 
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 5.560,00 Euros 
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1.2 Operacions de capital 

 
CAPÍTOL VI Alienació d’inversions reals 0,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de capital 318.455,63 Euros 

 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 0,00 Euros 
 Total ingressos  2.405.993,13 Euros  

 
DESPESES 
 
1. Operacions no financeres 
 
1.1 Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Despeses de personal 505.555,38 Euros 
CAPÍTOL II Despeses corrents en bens i serveis 838.764,67 Euros 
CAPÍTOL III Despeses financeres 5.525,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 140.625,00 Euros 

 
1.2  Operacions de capital 
 

CAPÍTOL VI Inversions reals 798.548,08 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de Capital 0,00 Euros 

 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 116.975,00 Euros 
 Total despeses  2.405.993,13 Euros  

 
Tercer .- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions 
que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació. 
 
Quart .- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es 
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. 
 
Obert el torn d’intervencions, intervé el Sr. Riera, en nom del grup de Cabrerès i Progès 
demanant quina és la urgència de la modificació que es proposa aprovar. En tot cas, el 
proposa que es presenti una proposat de pressupost per a l’exercici 2015. 
 
El Secretari diu que la urgència ve donada, tal i com s’indica en la documentació del Ple, 
pel fet que es tracta d’una actuació inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
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del 2012, i que la contractació s’ha de produir, per no perdre la subvenció, durant el 
present exercici, sense possibilitat de demorar-se per al següent. 
 
El Sr. Alcalde, per la seva banda, fa notar que en l’exercici anterior Cabrerès i Progrés ja 
no va votar a favor del pressupost, pel que tampoc s’espera que ho faci en el d’aquest 
exercici. 
 
El Sr. Riera insisteix en que no hi ha cap urgència que impedeixi que aquesta qüestió es 
pugui aprovar en el marc de l’aprovació de tot el pressupost municipal. 
 
El Sr. Mas, en nom de Convergència i Unió, diu que quan es va parlar del projecte i de la 
seva aprovació, no es va parlar en cap moment d’aprovar una modificació de crèdit. 
 
El Sr. Alcalde li diu que sí que es va dir. 
 
Hi ha una discussió creuada en relació a si es va esmentar o no la necessitat de modificar 
el pressupost en la reunió que van mantenir l’equip de govern i el grup de CiU en relació a 
aquest projecte. 
 
La Sra. Molas diu que no entén a què ve tota aquesta discussió. 
 
El Sr. Mas diu que no s’està parlant sobre l’acord en relació al projecte, sinó només sobre 
la modificació del pressupost. 
 
El Sr. Castells diu que la urgència ve derivada del fet que al maig hi hagi eleccions 
municipals.. 
 
Es produeix una discussió creuada entre diferents regidors i regidores sobre l’afirmació que 
acaba de fer el Sr. Castells. 
 
El Sr. Castells diu que el que ell vol dir és que el fet que hi hagi eleccions el mes de maig 
implica que es produeixin uns determinats moments, i que aquesta és la reflexió que ell fa. 
 
El Sr. Callejón demana als membres del Ple que es centrin en la qüestió que s’està 
debatent, que no és altra, en definitiva, que l’execució del projecte de Ca la Salut. 
 
D’altra banda, la Sra. Rodrigo pregunta sobre quins són els inconvenients que hi ha en 
deixar la qüestió en el marc de la discussió del pressupost general. 
 
Se li respon que el problema que es pot produir és que si no s’aproven els pressupostos 
abans de les eleccions, possiblement no hi hagi suficient temps com per tenir l’obra 
adjudicada abans de finalitzar l’any, amb la qual cosa es perdria la subvenció. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a consideració dels membres 
del Plenari, resultant aprovada per set (7) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, 
Mas i Comas, i Sres. Molas i Rodrigo) i tres (3) vots en contra (Srs. Castells, Pàmies i 
Riera). 
 
Finalitzada la votació, el Sr. Comas diu que el regidor de pagesia hauria de pensar en tot el 
municipi, i que els pagesos són més de 4. Diu també que és trist que només en pensi en 
un sector. 
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4.- A.P. 004/2015.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DEL MUNI CIPI DE L’ESQUIROL AL 
GRUP D’ACCIÓ LOCAL “ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAME NT RURAL 
INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA”.  
 
Atès que en data 31 de desembre de 2014 es va publicar al DOGC la Ordre 
AAM/387/2014, de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la 
selecció de grups d’acció local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris 
de selecció d’estratègies de desenvolupament rural per a l’aplicació a Catalunya del 
desenvolupament local participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya, 2014-2020, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de 
les estratègies de desenvolupament local.  
 
Atès que en el territori existeix l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de  la 
zona Nord-Oriental de Catalunya   constituït el 30 de juny del 2008 que té entre els seus 
objectius específic, entre altres, gestionar i optimitzar els recursos econòmics que siguin 
assignats al seu àmbit territorial pel Programa LEADER de la Unió Europea, assumint a 
aquest efecte les funcions de "Grup d'acció local" d'acord amb les directives comunitàries. 
 
Atès que per tal de poder considerar els territoris dels municipis inclosos a la Ordre 
AAM/387/2014, de 19 de desembre, integrats i adherits al grup d’acció local, és necessari 
que els ajuntaments i entitats territorials corresponents manifestin la seva adhesió”. 
 
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple de l'Ajuntament de l’Esquirol l’adopció 
dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar i autoritzar l'adhesió del municipi de l’Esquirol al Grup d’Acció Local 
(GAL) Associació per al Desenvolupament Rural Integral de  la zona Nord-Oriental de 
Catalunya. 
 
Segon.-  Notificar aquest acord a l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la 
zona Nord-Oriental de Catalunya.” 
 
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica que s’ha ampliant l’àmbit dels grups d’acció 
local per a la propera convocatòria, i que demanen que hi hagi una adhesió explícita per 
part dels municipis a un grup d’acció local. En definitiva, diu, que hi haurà més municipis i 
menys diners. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió (10). 
 
5.- 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 123/2014 a la 138/2014, dictades entre els dies 13 de novembre i 29 de 
desembre de 2014. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
6.- 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 
170/2014 a 200/2014; adoptats en sessions de dates 3 i 24 de novembre, i 15 i 29 de 
desembre de 2014. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
7.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Comas pregunta en relació a la línia que, segons ell, 
s’ha rebutjat que volia fer l’Estabanell, tot indicant que és una millora molt important pel 
municipi. 
 
El Secretari li respon que no és que s’hagi denegat, sinó que han de tramitar un Ple 
Especial, tal i com prescriu el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, ja que afecta 
a dos municipis, l’Esquirol i Sant Pere. 
 
El Sr. Comas pregunta sobre si Sant Pere posarà pegues al projecte. 
 
El Secretari li respon que ha resolt la sol·licitud en els mateixos termes que ho ha fet 
l’Ajuntament de l’Esquirol. 
 
La Sra. Rodrigo pregunta sobre com funcionarà la piscina de Cantonigròs. 
 
El Sr. Alcalde fa una breu explicació del tema, que els seus propietaris la van oferir a 
l’Ajuntament en cessió temporal d’ús, que es va demanar un informe a la Diputació de 
Barcelona sobre els passos a seguir, que de l’informe es desprèn que generarà més 
ingressos que despeses, ... 
 
El Sr. Callejón explica que s’ha obert un període per a preinscripcions per veure si queda 
garantida la sostenibilitat econòmica. 
 
El Sr. Comas pregunta si les plaques solars que hi ha a la instal·lació escalfen. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no ho sap. 
 
El Sr. Callejón explica ara que de moment hi ha hagut 40 peticions. 
 
El Sr. Castells diu que pot anar-hi l’escola. 
 
El Sr. Alcalde li respon que l’aforament és molt limitat, a 10 persones per grup, pel que ho 
veu difícil. 
 
El Sr. Mas pregunta ara en relació a la “sorrera de les piscines”. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ara s’ha fresat, i que quan hi hagi la tanca els nens en podran 
fer ús. 
 
El Sr. Comas pregunta sobre la calefacció del pavelló. 
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El Sr. Alcalde li respon que hi ha partides d’obres que es van certificar i pagar, però que els 
equips no hi són. S’està mirant a veure què s’ha de fer. També diu que la caldera de 
biomassa funciona bé a tot arreu, excepte al pavelló. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.45 
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 


