ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 11/2019
NÚM.: 11/2019
DATA SESSIÓ: 21 D’OCTUBRE DE 2019
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 032 a 034.
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. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Joan Pons i Puntí
Sr. Joan Callejón Creus
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer
Sr. Francesc Illamola Puntí
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. 032/2019.- SORTEIG I DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LES MESES
ELECTORALS PER A LES ELECCIONS A CORTS GENERALS NOVEMBRE DE 2019.
Vist que per Reial decret 551/2019, de 24 de setembre, de dissolució del Congrés dels
Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions, s’han convocat eleccions a ambdues
cambres per al proper dia 10 de novembre de 2019.
Vista la Instrucció 9/2019, de 25 de setembre, de la Junta Electoral Central, d’aplicació a
les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat de 10 de novembre de 2019, de la
disposició addicional setena de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, en la seva redacció donada per la Llei >Orgànica 2/2016.
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Atès el que segons el punt setè de dita instrucció, el sorteig per a l’elecció dels membres
de les meses electorals, en aplicació d’allò disposat a l’article 26 de la LOREG, es
realitzarà entre els dies 15 i 23 d’octubre de 2019.
Vist que s’ha realitzat el sorteig per part d’aquest Ajuntament en acte públic, i segons els
criteris establerts, tal i com es reflecteix en l’article 26 de la LOREG.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar com membres de les meses electorals corresponents al municipi de
L’ESQUIROL, per al procés ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT
2019 (NOVEMBRE), en els districtes, seccions i meses que s’indiquen a les persones que
es relacionen:
COL·LEGI 082540001; DISTRICTE 01; SECCIÓ 001; MESA A
(L’ESQUIROL)
TITULARS:
President:
JUDIT AUMATELL PORTET
1r Vocal:
ERNEST COSTA FONT
2n Vocal:
M. JOSE GIRALT PASCUAL
SUPLENTS:
President:
ÀNGEL FAJA VILASECA
President:
CLÀUDIA CAVALLERIA SALLES
1r Vocal:
AINHOA ALBOQUERS SILVAN
1r Vocal:
LAIA CARBASA MIARONS
2n Vocal:
SANTI CALVÓ VERDAGUER
2n Vocal:
FRANCESC XAVIER ESPUÑA ROURA

47793411D

A0050

47957269S

A0350

46311779Z

A0542

33941241A

A0438

48193399G

A0251

47958391X

A0013

48043934Q

A0168

77313055G

A0137

33931804L

A0424

COL·LEGI 082540001; DISTRICTE 01; SECCIÓ 001; MESA B
(L’ESQUIROL)
TITULARS:
President:
JAUME SADURNÍ CASAS
1r Vocal:
ROSA PADROS SOLER
2n Vocal:
RAMON RIEROLA PADROS
B0330
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SUPLENTS:
President:
JOAN SADURNÍ COLOM
President:
CESAR NESTOR ROMERO ALONSO
1r Vocal:
HELENA Y. MARÍN PUJEU
1r Vocal:
ORIOL SALA SOLÀ
2n Vocal:
MARIANO OLIVER CASALS
2n Vocal:
JORDI PADROS GOMEZ

77272896A

B0412

37725063A

B0361

47959768F

B0039

47959767Y

B0433

33932948J

B0169

33946801C

B0178

COL·LEGI 082540002; DISTRICTE 01;SECCIÓ 001; MESA C
(SANT MARTÍ SESCORTS)
TITULARS:
President:
MARC DOMENECH SOLANICH
1r Vocal:
RAMON MOLIST MOLIST
2n Vocal:
LLUIS IBORRA SELLABONA
SUPLENTS:
President:
MARC ILLAMOLA PARES
President:
ESTER SERRA TUNEU
1r Vocal:
VIRTUDES MORA VENTURA
1r Vocal:
CLARA SURIÑACH DANES
2n Vocal:
DOLORS RUBIO MASOLIVER
2n Vocal:
FRANCESC CONTIJOCH TERRADELLAS

47852698W

C0052

33941425A

C0098

77104178J

C0074

47790040L

C0078

33943300S

C0122

52155725M

C0101

47847844R

C0130

77092029P

C0110

77278061Q

C0037

COL·LEGI 082540003; DISTRICTE 01;SECCIÓ 001; MESA D
(CANTONIGRÒS)
TITULARS:
President:
LLUIS CODINA VIÑETS
1r Vocal:
AMADEO GODAYOL VILA
2n Vocal:
ALBA MOLAS RIFÀ

77068967S

D0079

77089086D

D0151

37267667P

D0184

SUPLENTS:
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President:
DAVID GIL ROVIRA
President:
EVA PLARROMANI TARRUELLA
1r Vocal:
FRANCESC DOMENECH MONTMANY
1r Vocal:
ALEJANDRO PALOMARES ANDREU
2n Vocal:
MONTSERRAT COLOM CODINA
2n Vocal:
MARC CODINA PUIGDEVALL

47851145J

D0148

47793997C

D0217

77069386C

D0118

47854869B

D0205

77313075R

D0086

33950741G

D0075

Segon.- Notificar les designacions a la Junta Electoral de Zona de Vic i a les persones
interessades, als efectes corresponents.
Sense que es produeixin intervencions, es sotmet la proposta a consideració del Plenari,
essent aprovada per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 033/2019.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS EN AQUEST MUNICIPI PER A L’EXERCICIC 2020 I
SEGÜENTS,
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats
locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
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En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública prèvia,
prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de
Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria intervenció, es proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públics municipals que haurà de
regir per a l’exercici 2020 i següents, així com el seu text refós.
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:
Ordenança fiscal núm. 1
Ordenança fiscal núm. 5

Reguladora de l’impost sobre béns immobles
Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2018, així com el text refós aprovat, seran objecte
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
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el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació resultant aprovada per
SET (7) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons; i Sres. Molas i
Grau) i UN (1) vot en contra (Sr. Callejón).
3.- A.P. 034/2019.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA PWE
l PROMOCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM AMB ENERGIA
FOTOVOLTÀICA EN EL MUNICIPI DE L’ESQUIROL.
L’Agència de l’Energia d’Osona, en el marc d’una actuació d’assistència i cooperació local als
municipis de la comarca d’Osona, ha posat a disposició d’aquests un model d’Ordenança per
a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.
Atès que l’Ordenança s’ha adaptat a les necessitats d’aquest Ajuntament.
Vist l’informe emès per la secretaria municipal.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança per a la promoció de les instal·lacions
d’autoconsum amb energia fotovoltaica en el municipi de L’Esquirol, d’acord amb el redactat
que consta annex a l’expedient administratiu instruït.
Segon.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i d’audiència de les possibles
persones interessades, mitjançant una publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt Avui i en el
tauler d’anuncis electrònic de la corporació, per un període de trenta dies, als efectes de
presentació de reclamacions i de suggeriments.
Tercer.- Indicar que en cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial
esdevindrà definitiu; es trametrà el text íntegre de l’Ordenança a la Subdelegació del
Govern de l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la
publicació de l’anunci d’aprovació definitiva, amb el text íntegre de l’ordenança aprovada.
Obert el torn d’intervencions El Sr. Callejón pregunta si hi ha algun estudi per això de la
instal·lació, sobre els costos de la subvenció.
El Sr. Alcalde li respon que es tracta d’una bonificació sobre la instal·lació.
El Sr. Callejón diu que espera que es faci millor que la darrera vegada, que molta gest s’hi
va arruïnar.
El Sr. Pons li diu que es tracta d’instal·lacions d’autoconsum.
El Sr. Callejón demana que es faci un estudi sobre l’IBI, una revisió.
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El Sr. Garolera li demana si de tipus o de valors.
El Sr. Callejón li contstat que la realitat és que es paga més a Cantoni que el què es
recapta aquí (referint-se al nucli de l’Esquirol).
Es produeix una discussió generalitzada sobre si la valoració dels immobles ha de ser la
mateixa per a Cantonigròs que per a la resta del municipi o no. Aquesta qüestió, però, no
és de competència municipal, si bé és cert que l’Ajuntament va tramitar una proposta
veïnal en aquest sentit, que fa pocs dies que s’ha respost, per la via d’informe, indicant que
no procedeix la revisió de valors del nucli de Cantonigròs.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació resultant aprovada per
SET (7) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons; i Sres. Molas i
Grau) i UN (1) vot en contra (Sr. Callejón).
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

Àlex Montanyà i Rifà
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