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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 09/2014  
 
NÚM.: 09/2014 
DATA SESSIÓ: 18 DE NOVEMBRE DE 2014 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 033 a 040. 
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. Joan Matavera Rifà 
Sr. Josep Castells Casellas 
Sr. Sebastià Riera Cusí 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez 
 
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. 033/2014.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES A CTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 07/2014,  de 16 de setembre 
• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 08/ 2014, de 25 de setembre 

 
Sense que es formulin esmenes, l’acta és sotmesa a consideració del plenari, resultant 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 034/2014.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS.  
 
Fets o antecedents 
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Les reformes legals introduïdes per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (en endavant, LRSAL) obliguen que el Consorci 
d’Osona de Serveis Socials s’adscrigui legalment a una administració, fet pel qual cal 
modificar els estatuts del Consorci, establint com a data límit el 31 de desembre de 2014. 
 
A tal efecte, en el Consell Plenari de l’esmentat Consorci del dia 26 de maig de 2014 es va 
crear una comissió d’estudi que havia de redactar uns nous estatuts que tinguin en compte 
les modificacions legals establertes per la citada LRSAL i, alhora també, permetre 
actualitzar la redacció dels estatuts en diferents aspectes, ja que la seva vigència arranca 
de l’any 2004 amb una realitat molt diferent de l’actual i bàsicament pensada per uns pocs 
municipis. 
 
La comissió es va reunir els dies 16 de juny i 15 de setembre de 2014 i en elles es van 
tractar els diferents aspectes. Així mateix, també es va enviar una proposta d’esborrany als 
28 membres del Consorci, als ajuntaments que en formen part i als seus secretaris, per tal 
que poguessin aportar, esmenar i proposar el que estimessin més convenient. 
 
Per altra banda, en data 17 de setembre de 2014 es va publicar la Llei 15/2014, de 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, 
que en els seus articles 12 a 15 disposa quin ha de ser el procediment per a la separació 
d’un consorci, els efectes de la separació, la liquidació d’aquest i alhora estableix un 
termini de 6 mesos per a adaptar els estatuts dels Consorcis existents a aquesta nova 
realitat normativa. 
 
Finalment, el passat dia 25 de setembre de 2014, el Consell Plenari del Consorci d’Osona 
de Serveis Socials va aprovar inicialment les modificacions introduïdes en els estatuts i en 
el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, la modificació dels Estatuts del 
Consorci d’Osona de Serveis Socials esdevindria aprovada definitivament sense cap acord 
ulterior, tenint en compte la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
 
Així mateix, l’ajuntament de l’Esquirol, membre integrant del Consorci esmentat també ha 
de dur a terme els tràmits legals per a l’aprovació inicial i definitiva de la modificació 
estatutària duta a terme. 
 
Fonaments de dret 
 
Considerant que segons preveu l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS), la 
modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, 
ha de ser ratificada per les entitats consorciades amb les mateixes formalitats que per a la 
seva aprovació. 
 
Considerant que, en aquest sentit, l’article 313 del ROAS estableix que l’acord d’aprovació 
i modificació dels estatuts del consorci s’ha d’adoptar amb el vot favorable de la majoria 
absoluta dels membres de la corporació; que a més s’ha de sotmetre juntament amb els 
estatuts a informació pública pel termini de trenta dies i en la forma que estableix l’article 
160 del mateix Reglament; i, finalment, que tant l’acord com els estatuts s’han de trametre 
a la Direcció General d’Administració Local.  
 
Considerant els Estatuts del Consorci d’Osona de Serveis Socials i el text refós que 
actualment es sotmet a aprovació inicial 
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Considerant també la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
les Administracions Públiques i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, normes que obliguen a dur a 
terme determinades modificacions estatutàries en els Consorcis. 
 
És per tot això que, d’acord amb els informes emesos i incorporats a l’expedient; de 
conformitat amb el que disposen els preceptes reglamentaris abans esmentats; amb el 
dictamen favorable de la Comissió informativa corresponent; i fent ús de les competències 
que atribueix al ple de l’Ajuntament l’article 52.2, apartat b) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
tenint en compte, així mateix, el quòrum requerit per a la votació del present acord per 
l’article 114.3, d) d’aquesta última norma esmentada;  
 
Pels motius exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al·legacions, 
definitivament, la modificació dels Estatuts del Consorci d’Osona de Serveis Socials, 
d’acord amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
 
Segon.-  Encarregar al Consorci d’Osona de Serveis Socials que dugui a terme de forma 
conjunta el tràmit d’exposició pública mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el de Girona i també al tauler 
d’edictes del Consorci, 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, 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 d’Osona de Serveis Socials 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.-  Notificar els presents acords al Consorci d’Osona de Serveis Socials, als efectes 
corresponents. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari indica que la modificació 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. 035/2014.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS 
ESTATUTS DEL CONSORCI ALBA-TER.  
 
Fets o antecedents 
 
Amb la denominació Consorci Alba-Ter es va constituir l’any 1998 aquest ens integrat per 
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diversos ens locals amb les finalitats que es recullen als estatuts el conjunt de les quals té 
com a element comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de possibilitar unes actuacions de 
planificació, promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades entre tots els 
municipis de la vora del riu i de la seva àrea d’influència en tot el seu recorregut superant 
les limitacions que comportarien les actuacions aïllades per part de cada municipi. És 
voluntat de seguir mantenint aquesta fórmula de col·laboració conjunta a través de la 
participació en aquest ens. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat  
de l’administració local (LRSAL) obliga a una adaptació estatutària que cal adoptar dins 
d’aquest exercici i que comporta, entre altres, l’adscripció del Consorci a un dels ens que 
en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada per la LRSAL) essent inicialment 
l’Ajuntament de Girona, atenent a la major aportació anual (DA20.2.f) i, alhora, a la major 
població (DA 20.2.h) d’aquest ens consorciat; això no obstant, es preveu també en la 
proposta d’estatuts que en l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà igualment als criteris 
normatius de prioritat previstos normativament i referits en qualsevol cas al primer dia de 
l’exercici pressupostari, d’acord amb la disposició esmentada.  
 
Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat també l’adaptació 
dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, de modificació en el règim, 
organització i funcionament intern, ensems a qüestions menys rellevants i es recull 
finalment un canvi de nom per passar-se a denominar simplement Consorci del Ter, a 
diferència del nom originari Consorci Alba-Ter. 
 
En l’Assemblea anual del Consorci que va tenir lloc el passat 2 d’octubre es va acordar 
aquesta modificació estatutària i el seu sotmetiment a informació pública preceptiva per un 
període de 30 dies. Prèviament, s’havia traslladat la proposta de modificació d’estatuts tant 
als ens consorciats com a l’ens d’adscripció i a fi de recollir, abans de la seva aprovació, 
suggeriments o aportacions al text proposat sense que, en essència, s’hagués modificat 
finalment. Per tant, correspon ara la ratificació de la modificació per part de tots els ens 
consorciats. 
 
Fonaments de dret: 
 
L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) 
preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins d’interès comú. 
 
Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen 
aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatuts. 
 

Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant amb 
un major detall aquests ens. Concretament l’article 322 del Reglament relatiu a la 
modificació dels estatuts del consorci  preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan 
superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats 
consorciades i acordada  amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn 
als articles 313 i següents. 
 
L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú contempla aquesta organització i la 
Disposició addicional 20a. de la Llei, introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
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racionalització i sostenibilitat de l’administració local estableix que els estatuts del consorci 
han de determinar l’administració pública d’adscripció d’aquest amb els criteris de prioritat 
que s’hi estipulen i disposa que estan subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i 
control d’aquest ens d’adscripció. Determina també que el personal al servei dels consorcis 
podrà ser funcionari o laboral procedent exclusivament d’una reassignació de llocs de 
treball de les administracions participants essent el règim jurídic el d’adscripció i les 
retribucions com a màxim equivalents als d’aquella. 
 
La DT 6a. de la LRSAL preveu un règim transitori d’adaptació d’un any i disposa que el nou 
règim pressupostari, comptable o de control serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2015. 
 
La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal 
de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 ROAS. 
 
Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria qualificada 
han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots aquells amb 
repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció municipal de 
conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d'abril (TRRL),  173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat 
RD 1174/1987,  informes que consten a l’expedient. 
 
La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió 
Informativa en els ens  que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que determinen, 
entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres, del ROF. 
 
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple de l’Ajuntament de 
l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.  Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova 
denominació Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per acord 
plenari del passat 2 d’octubre, d’acord amb el text que figura adjunt.  
 
Segon.  Notificar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova denominació 
Consorci del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la modificació estatutària, 
el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a 
l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals.   
 
Obert el torn d’intervencions, intervé el Secretari en el mateix sentit que en el punt 
precedent, tot indicant que en aquest cas, a més, s’aprofita per canviar el nom del 
consorci. 
 
El Sr. Castells demana que es faci constar expressament la modificació del nom del 
municipi. 
 
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). 
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4.- A.P. 036/2014.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESC AU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2015.  
 
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. 
 
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. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2015 i següents.  
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança fiscal núm. 14 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals. 
 
Tercer.-  Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2014: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança fiscal núm. 14 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals. 
 
Quart.-  Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2015, seran objecte de publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la 
Diputació de Barcelona. 

 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2014, es farà pública 
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança fiscal núm. 14 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 

residus municipals. 
 
Cinquè.-  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. 
 
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, el Sr. Riera indica que des de CiP veuen 
justificada la rebaixa del tipus de l’IBI, per la revisió cadastral. Quant a la bonificació per als 
vehicles menys contaminants pregunta sobre si s’ha fet un estudi sobre els efectes 
d’aquesta sobre la recaptació. També indica que es podria haver plantejat amb diferents 
gradacions com en altres municipis. Finalitza la seva intervenció demanant aclariments 
sobre el terme de “certificat emès per empresa acreditada”, i sobre si la fitxa tècnica del 
vehicle ho contempla si serveix. 
 
L’Alcalde li respon que no s’ha fet cap estudi respecte l’impacte en la recaptació, i que per 
aquest mateix motiu es planteja sense cap tipus de gradació. 
 
En el mateix sentit, el secretari explica que s’ha mirat com ho feien altres municipis, i que 
aquest certificat d’una manera o altra existeix, ja que és necessari per a gaudir de la 
bonificació en l’impost de matriculació dels vehicles nous, si és el cas. Indica que si la fitxa 
tècnica ja ho contempla, i ha estat acceptada per fer la bonificació en l’impost de 
matriculació, també ho ha de ser per a l’impost municipal de vehicles. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels membres del plenari presents en la sessió. 
 
5.- A.P. 037/2014.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESC AU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM AMB ORDENACIÓ DETALLADA DE L’ÀMBIT  DEL POLÍGON 
D’ACTUACIÓ NÚM. 4 – PATEL.  
 
En la sessió extraordinària de 29 d’abril de 2014, el Ple de la corporació va adoptar l’acord 
pel que es resolgué aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal de l’Esquirol (abans Santa Maria de Corcó) amb ordenació detallada 
de l’àmbit del Polígon d’Actuació núm. 4 – PATEL. 
 
D’acord amb el procediment regulat al Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles concordants aplicables del 
Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, s’ha 
sotmès l’expedient a exposició pública, pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels 
corresponents anuncis, al Taulell d’Anuncis de la casa consistorial, a la pàgina web 
d’aquest Ajuntament (www.lesquirol.cat), al diari ARA (6 de maig de 2014, pàg. 22), al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (12 de maig de 2014) i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya (núm. 6618, de 8 de maig de 2014). 
 
Durant el referit termini, d’acord amb certificació emesa per la Secretaria Municipal, no es 
formularen al·legacions. 
 
Així mateix, es va conferir un tràmit d’audiència als Ajuntaments dels termes municipals 
limítrofes, sense que hagi estat presentada cap al·legació al respecte, i ha estat sol·licitada 
l’emissió d’informe als organismes públics considerats afectats per raó de llurs 
competències, que seguidament es relacionen: 
 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (S483, de 15 de maig de 2014) 
- Servei Territorial de Carreteres a Barcelona (S484, de 15 de maig de 2014) 
- Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Territori i Sostenibilitat 
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(S485, de 15 de maig de 2014) 
- Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura (S486, de 15 de 
maig de 2014) 
- Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge (S487, de 15 de maig de 2014) 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (S488 de 15 de maig de 
2014) 
- Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural (S489, de 15 de maig de 2014) 
- Demarcació Territorial de Girona de l’Agència Catalana de l’Aigua (S490, de 15 de maig 
de 2014) 
 
Finalment s’han rebut els següents informes o comunicacions: 
 
- Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge (E690, de 2 de juny de 2014), 
indicant que no correspon emetre l’informe sol·licitat. 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (E712, de 10 de juny de 2014), indicant de la 
modificació puntual no afecta cap jaciment paleontològic o punt d’interès geològic. 
- Servei Territorial de Carreteres a Barcelona (E759, de 18 de juny de 2014), indicant que 
s’ha traslladat la petició al Servei de Planificació de la Direcció General d’Infraestructures i 
Mobilitat Terrestre. 
- Direcció General de Desenvolupament Rural (E1258, de 31 d’octubre de 2014), informant 
favorablement. 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (E1280, de 6 de novembre 
de 2014), indicant que cal sol·licitar informe de l’ACA i la necessitat d’adoptar –sempre que 
sigui tècnicament possible- els mecanismes d’ecoeficiència del Decret 21/2006, així com 
les indicacions establertes en el Codi Tècnic de l’Edificació. 
 
Havent transcorregut amb escreix els terminis per a l’emissió d’informes, sense que hagi 
estat presentat cap altre informe davant el Registre General de la Corporació, de 
conformitat amb el que es regula als articles 82 i ss. de la Llei 30/92 del Procediment 
Administratiu comú, respecte la petició i evacuació d’informes, poden prosseguir les 
actuacions per a l’aprovació provisional i definitiva de la modificació puntual. 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria municipal i els Serveis tècnics municipals 
 
Vist allò que disposen els articles 96 en relació al 76 i següents del Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles 
concordants aplicables del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, 
de 18 de juliol. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de l’Esquirol (abans Santa Maria de Corcó) amb ordenació detallada de l’àmbit 
del Polígon d’Actuació núm. 4 – PATEL. 
 
Segon.-  Notificar l’adopció del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, acompanyat d’una còpia completa, indexada i numerada de l’expedient 
tramitat, de tres exemplars del document de modificació degudament diligenciat, i d’un 
exemplar del document de modificació en format CD, per tal que procedeixi, si s’escau, a la 
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seva aprovació definitiva en el termini màxim de tres mesos i corresponent publicació, 
d’acord amb el que disposen els articles 80, 85 i 89 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Obert el torn d’intervencions, els Srs. regidors fan notar que entre els informes manca el de 
l’ACA, al qual es fa referència en altres informes de l’expedient. 
 
El Secretari explica que donat que ha transcorregut el termini per a la seva emissió, 
l’expedient pot continuar la tramitació, tal com es va indicar des dels serveis territorials 
d’urbanisme, se’ns perjudici que si d’aquest se’n dedueix alguna prescripció caldrà aplicar-
la, probablement en un text refós. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels membres del plenari presents en la sessió. 
 
6.- A.P. 038/2014.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LI QUIDACIÓ DEL CÀNON 
MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D ’AIGUA POTABLE 
PRESENTA A INSTÀNCIA DE SOREA (3R TRIMESTRE DE 2014 ). 
 
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 3r trimestre de 2014, amb la quota que resulta a favor d’aquest consistori, 
adjuntant-se també l’estat de comptes actualitzat per al període esmentat. 
 
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 és el que seguidament es relaciona: 
 

3r Trimestre de 2014:     1.618,92 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:    - 637,83 Eur 
Quota:          981,09 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 i la 
quota resultant a favor de l’Ajuntament de l’Esquirol, presentat per l’empresa 
concessionària del servei, SOREA SA, corresponent al 3r trimestre de 2014, d’acord amb 
el detall que seguidament es relaciona: 
 

3r Trimestre de 2014:     1.618,92 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:    - 637,83 Eur 
Quota:          981,09 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, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del plenari presents en la sessió. 
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7.- A.P. 039/2014.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM PER A LA INCLUSIÓ DEL MAS EL SIMON AL CATÀ LEG DE MASIES I 
CASES RURALS.  
 
Per part de l’Arquitecte Jaume Coromina Bassas s’ha presentat la MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL POUM NÚM. 6, PER INCOLOURE AL CATÀLEG DE MASIES I CASES 
RURALS, LA MASIA DEL SIMON. 
 
Aquesta modificació puntual es planteja com a conseqüència de la Resolució de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 11 de juliol de 2014, que 
en la seva part dispositiva diu literalment: 
 
“[...] 
-1 Retornar a l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, el projecte en sòl no urbanitzable per 
a la redistribució interior en PB per a construir dos allotjaments rurals en modalitat de 
masoveria al mas El Simon, de Santa Maria de Corcó, formulat pel senyor Just Serra 
Coma i tramès per l’Ajuntament, atès que no s’escau la tramitació de l’article 48 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme. 
 
-2 Indicar a l’Ajuntament que caldria fer el tràmit d’una Modificació puntual del POUM per 
tal d’incloure, si s’escau, la masia El Simon al Catàleg de masies i cases rurals. 
 
- 3 Recomanar a l’Ajuntament que valori la possibilitat de revisar totes les masies 
actualment incloses en el Catàleg de béns d’interès arquitectònic, natural i cultural a 
protegir, i que puguin ser susceptibles d’incorporar-se al Catàleg de masies, per tal 
d’incloure-les en la Modificació puntual esmentada. 
 
-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament i a la persona interessada. [...]”. 
 
Examinat l'expedient administratiu, s'estima que els tràmits seguits fins la data, així com el 
contingut material i formal-documental del Projecte, s'ajusten a les disposicions 
contingudes en els articles 96 i següents del TRLU, així com els articles 107 i següents del 
RLU. 
 
Així mateix, en la tramitació d’aqueix expedient, es sol·licitaren els informes sectorials 
oportuns, dels quals els que foren emesos s’incorporen al present expedient, convalidant-
ne la tramitació pel principi d’economia i eficiència administrativa. 
 
Segons l'article 73.2 TRLU, l'aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic 
obliga a l'Administració competent a acordar les mesures enunciades per l'apartat 1, en els 
àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del règim urbanístic. 
L'Administració competent també pot acordar les mesures esmentades en el cas que es 
pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, els quals han de ser explicitats i 
justificats. Els acords de suspensió de tramitacions i de llicències han de publicar-se en el 
butlletí oficial corresponent, i s'han de referir, en qualsevol cas, a àmbits identificats 
gràficament. 
 
D'acord amb l'article 85 TRLU, una vegada s'hagi acordat l'aprovació inicial de la 
Modificació Puntual del POUM, ha de sotmetre's a informació pública, per un termini d'un 
mes. Els edictes de convocatòria de la informació pública han d'enviar-se en el termini de 
deu dies des de l'adopció de l'acord d'aprovació inicial. 
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Simultàniament al tràmit d'informació pública, ha de sol·licitar-se un informe als organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d'emetre en el termini 
d'un mes, llevat que una disposició autoritzi un més llarg.  
 
Durant l'esmentat termini, haurà de posar-se a disposició dels interessats l'expedient 
administratiu tramitat a l'efecte per tal que pugui ser examinat a les oficines municipals, 
amb la finalitat que per aquells puguin formular-se les al·legacions que tinguin per 
convenient per a la defensa dels seus drets. 
 
Simultàniament al tràmit d'informació pública d'una modificació puntual del pla d'ordenació 
urbanística municipal, s'ha de concedir audiència als ajuntaments l'àmbit territorial dels 
quals limiti amb el del municipi que és objecte del pla. 
 
L'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM requereix el vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple, d'acord amb el que disposa 
l'apartat ll) de l'article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚM. 6, PER 
INCOLOURE AL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS, LA MASIA DEL SIMON, i 
sotmetre'l a informació pública per termini d’un mes, mitjançant la publicació dels 
corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al diari ARA, al tauler d’anuncis de la corporació i al web 
municipal www.lesquirol.cat . 
 
El termini d’informació pública es computarà a partir de l’endemà de la darrera publicació 
en un diari oficial. 
 
Segon.-  Suspendre la tramitació dels instruments urbanístics i l'atorgament de llicències de 
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderroc de construccions, 
d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets, i d'altres autoritzacions municipals 
connexes establertes per la legislació sectorial, en els àmbits en què les noves 
determinacions comportin una modificació del règim urbanístic, d'acord amb els plànols i la 
documentació aportada per l'equip redactor de la modificació puntual del POUM, que 
consta en l'expedient. Aquesta suspensió tindrà una durada màxima de dos anys. 
 
Tercer.-  Convalidar el tràmit de requeriment d’informe als organismes afectats per raó de 
les seves competències sectorials, incorporant a l’expedient les sol·licituds i els informes 
emesos per raó de la tramitació de l’expedient anterior. 
 
Quart.-  Concedir audiència, simultàniament al tràmit d'informació pública, als Ajuntaments 
limítrofes. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica les motivacions de la proposta que es 
sotmet a consideració del Ple, que basa principalment en les deficiències del catàleg 
actual. Explica que hi ha altres casos similars, i que es pretén fer, de cara a l’exercici 
vinent, una modificació en profunditat del catàleg per esmenar-ne les deficiències i millorar-
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lo. En aquest sentit indica que ja es disposa d’un pressupost per a la realització dels 
treballs que puja a uns 25.000 euros. 
 
El Sr. Castells indica que a ell li preocupa més una altra qüestió, que és la fotografia que 
consta en la fitxa que es proposa aprovar, tot indicant que es tracta d’una foto nova, que 
vindria a legalitzar totes les actuacions dutes a terme per part de la propietat mancades de 
llicència. 
 
L’Alcalde explica que s’ha fet exactament el que es va demanar des dels serveis territorials 
d’urbanisme, i el secretari, en un sentit similar, indica que després de les reunions 
mantingudes amb els serveis territorials –i que aquests ja han visitat la finca- no tindria cap 
mena de sentit posar una fotografia que no reflecteix la realitat. 
 
El Sr. Riera insisteix que ells no poden donar cobertura a les actuacions dutes a terme en 
l’immoble fent cas omís de les prescripcions de l’actual fitxa del catàleg. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta es sotmet a votació, essent el 
resultat com segueix: cinc (5) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria i Comas, i Sra. 
Molas), tres (3) abstencions (Srs. Mas i Matavera, i Sra. Rodrigo) i dos (2) vots en contra 
(Srs. Riera i Castells). Atès que per prosperar l’acord requereix del vot favorable de la 
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació –xifra que no s’assoleix- 
aquest resulta rebutjat. 
 
8.- A.P. 040/2014.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE  LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2013.  
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 van ser sotmesos a informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 16 
de setembre de 2014. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 29 de setembre de 2014, al Tauler d’Edictes de la 
Corporació i al web municipal, 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 2013 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 -Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà- 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 2013, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que 
determinen els articles esmentats en la part expositiva. 
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Obert el torn d’intervencions per par de l’Alcaldia, el Sr. Riera pregunta si d’alguna manera 
constarà la salvetat que van realitzar en relació al pagament realitzat a l’empresa propietat 
del l’antic arquitecte municipal, que ells consideren una indemnització i que no s’hauria 
d’haver aplicat a la partida on figura. 
 
El Secretari li respon que l’expedient s’envia complert a la Sindicatura de Comptes, inclòs 
el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, on hi figura la salvetat a la que es 
refereix el Sr. Riera. 
 
El Sr. Mas avança que des de CiU s’abstindran, atès que no varen participar en 
l’elaboració del dictamen de la Comissió Especial de Comptes. 
 
El Secretari recorda que l’absència del representant de CiU en la comissió es va deure al 
fet que el membre de CiU que va acceptar la convocatòria no la va lliurar al representant 
d’aquest grup en l’esmentat òrgan. 
 
Sense més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per sis (6) 
vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, Riera i Castells, i Sra. Molas) i quatre (4) 
abstencions (Srs. Mas, Comas i Matavera, i Sra. Rodrigo). 
 
9.- 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 103/2014 a la 122/2014, dictades entre els dies 10 de setembre i 13 de novembre 
de 2014. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats, amb la salvetat que fan els membres de 
Cabrerès i Progrés en relació a les resolucions que no figuraven en l’expedient en el 
moment que ells van venir a examinar-lo, tot demanant poder-ho fer en els propers dies, fet 
acceptat per l’Alcaldia. 
 
10.- 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 
124/2014 a 169/2014; adoptats en sessions de dates 8 de setembre, 6, 20 i 27 d’octubre, i 
3 de novembre de 2014. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats, amb idèntica salvetat que en el punt 
anterior. 
 
11.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSI TAT, 3R TRIMESTRE 
DE 2014. 
 
En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, es dóna compte al Ple de l’informe trimestral sobre morositat 
corresponent al 3r trimestre de l’exercici 2014, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a 
cada un dels regidors i regidores, per la qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
12.- DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A P ROVEÏDORS (PMP), 
3R TRIMESTRE DE 2014. 
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De conformitat amb l’Ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de conformitat amb el que 
estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es desenvolupa la metodologia 
de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recurs dels règims de finançament, previstos en 
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera,  
es dóna compte al Ple de l’informe trimestral corresponent al 3r trimestre de l’exercici 2014, 
mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la qual 
cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
13.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUP OST MUNICIPAL, 3R 
TRIMESTRE DE 2014. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2014 a data 30 de 
setembre, en aplicació del que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 27/2007, de 5 de març, que 
estableix que trimestralment, la intervenció presentarà al Ple Corporatiu, per conducte de 
l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de desagregació en què s’executi, 
mitjançant lliurament de còpia a cada un dels regidors i regidores, per la qual cosa el Ple 
es dóna per assabentat. 
 
14.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Riera pregunta en relació al preu de l’aigua, atès que 
actualment no es troba regulat per ordenança fiscal. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha prevista una reunió amb SOREA la setmana vinent per 
parlar del tema. 
 
El Sr. Riera pregunta ara en relació a la taxa d’escombraries, que no s’ha modificat tot i 
que el Consell Comarcal ha augmentat el preu del tractament. 
 
El Sr. Alcalde li respon que es confia en les bones pràctiques del veïns i que en aquestes 
circumstàncies no té sentit augmentar el preu de les deixalles tot i l’augment del Consell 
Comarcal, i recorda que s’ha posat en funcionament el punt verd. 
 
El Sr. Castells pregunta en relació a les “pistes de pàdel” que s’estan construint a les 
piscines. 
 
El Sr. Alcalde li respon que segurament ho serà.  
 
Es produeix en aquests moments una discussió creuada que no és possible reproduir 
sobre si hi ha hagut resposta o no per part de l’equip de govern de CiP a les demandes 
fetes des del Club Tenis l’Esquirol. 
 
El Sr. Alcalde diu que, en qualsevol cas, s’ha augmentat la zona de pati per al CEIP. 
 
El Sr. Castells diu que segons ell es tracta d’una concessió, que ha de passar pel Ple, per 
la qual cosa les obres també haurien de passar pel Ple. Vol fer constar que l’Ajuntament 
està fent unes obres sense passar per Ple en virtut de l’article 52 del TRLMRLC. 
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El Sr. Alcalde explica que s’han realitzat unes actuacions provisionals per poder utilitzar-ho 
els nens de l’escola. 
 
El Sr. Castells pregunta: - amb una paret de 2 mts ?, i seguidament abandona la sessió. 
 
La Sra. Molas explica la reunió del Consell Escolar de l’escola, i diu que demanen un 
conveni específic per a la utilització de l’espai. 
 
El Sr. Riera, pregunta quan ha costat la sorrera, referint-se a aquest espai. 
 
La Sra. Molas demana si hi ha alguna pregunta més. 
 
El Sr. Riera pregunta en relació a la casa que cal retranquejar a Cantoni. 
 
El Sr. Alcalde li respon que han passat dues coses. La primera és que el jutjat ha multat a 
l’equip de govern en una quantitat de 75 euros per dia fins a un màxim de 1.500 euros fins 
a l’execució de la sentència. Diu que es vergonyós, però que han pagat. La segona és que 
serà la Generalitat qui executarà la sentència, i recorda que es tracta d’unes obres 
irregulars corresponents als anys 2003 i 2008. 
 
El Sr. Riera pregunta si hi ha algun problema amb Pinsos Casadesús, i sobre una represa 
de l’activitat. 
 
El Sr. Alcalde li respon que es van rebre trucades de veïns en aquest sentit. Que els 
Mossos hi van anar, fa més o menys un mes i van aixecar acta en la qual s’afirmava que 
no hi havia activitat, que s’estaven buidant les sitges. Posteriorment sembla, diu, que hi ha 
hagut moviment de camions, però en tot cas el jutjat va donar un mes per al cessament de 
l’activitat i 9 pel desballestament en la seva darrera interlocutòria. 
 
El Sr. Riera pregunta en relació als projectes de la xarxa de sanejament, per a la redacció 
dels quals hi havia una subvenció de la Diputació de Barcelona. 
 
El Sr. Alcalde li respon que el del Pedró el farà Colomer Rifà i els de Sant Martí i 
Cantonigròs els faran des del Consell Comarcal. 
 
El Sr. Riera diu que van fer arribar un escrit als Serveis Socials demanant tot un seguit de 
dades. 
 
La Sra. Molas facilita les dades que li han estat facilitades per part dels Serveis Socials en 
relació a l’escrit de Cabrerès i Progrés, tot indicant que aquestes dades els les farà arribar 
per correu electrònic. 
 
El Sr. Riera fa incís en que hi ha una realitat socieconòmica preocupant, i enfadat diu que 
no dóna ganes de comentar les dades facilitades per la regidora. 
 
La Sra. Molas diu que hi ha hagut algunes puntes d’atur. 
 
El Sr. Riera interpel·la a l’equip de govern sobre la recollida d’oli al municipi. 
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El Sr. Alcalde diu que espera de CiP la seva opinió en relació al projecte de Ca la Salut, 
que sí que ha donat CiU, i tot recordant que CiP parla de manca de respecte, per 3a 
vegada els demana que la donin. 
 
El Sr. Riera diu que el 28 de setembre hi va haver una reunió a Sant Martí amb els veïns i 
demana si es va presentar un projecte. 
 
L’Alcalde li respon que una proposta. 
 
El Sr. Riera demana qui la va fer. 
 
El Sr. Alcalde li respon que l’arquitecte Manel Alcubierre. 
 
El Sr. Riera recorda que la convocatòria del concurs no va ser fins el 6 d’octubre 
 
El Sr. Alcalde i el Sr. Riera discuteixen sobre la convocatòria del concurs i el procediment 
de licitació. 
 
El Sr. Riera diu que mantindran la seva posició. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 21.45 
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 


