ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 03/2018
NÚM.: 03/2018
DATA SESSIÓ: 9 D’ABRIL DE 2018
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 009 a 016.
HORA: 19.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Àlex Montanyà i Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Alba Molas i Rifà
Sr. Ignasi Garolera i Coromina
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Elisabet Redon Verdaguer
Sra. Montse Triola Comas
Sr. Santi Corominas Ruaix
Sr. Àlex Bansell Hornowski
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Ferran Martínez i Casellas
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. 009/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.



Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 01/2018, de 5 de febrer.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 02/2018, de 3 d’abril.

Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant
aprovades per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 010/2018.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODFICIACIÓ
PUNTUAL DEL POUM DE L’ESQUIROL, NÚM. 01/2017, CARRER MAJOR DE
CANTONIGRÒS.
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En la sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2017, el Ple de l’ajuntament de l’Esquirol,
va adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que legalment en
formen part, l’Acord Plenari núm. 039/2017, pel que es resolgué aprovar inicialment la
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’Esquirol núm. 01/2017,
carrer Major de Cantonigròs, amb l’objecte d’adaptació a la normativa d’accessibilitat i de
rectificació de la qualificació assignada per ajustar-la als actes propis, presentada per part
del Sr. Manel Colom Camps en representació de la mercantil CANAL XIC SL.
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 Tauler d’Anuncis de la casa consistorial, a la pàgina web
d’aquest Ajuntament (www.lesquirol.cat), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (de
12 de gener de 2018), al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 7553, de 11 de
gener de 2018) i al diari ARA de data 8 de gener de 2018.
Durant el referit termini, d’acord amb certificació emesa per la Secretaria Municipal, no es
formularen al·legacions.
No concorren, en aquest expedient, les circumstàncies per a atorgar tràmit d’audiència als
municipis limítrofes, ja que l’àmbit del pla que es modifica no limita amb l’àmbit territorial de
cap d’ells.
Es considerà la inexistència d’organismes públics afectats per raó de llurs competències en
relació a aquest expedient, pel que no es sol·licità l’emissió d’informes.
Vist l’informe emès per la Secretaria municipal.
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 núm. 01/2017, carrer Major de Cantonigròs, amb l’objecte
d’adaptació a la normativa d’accessibilitat i de rectificació de la qualificació assignada per
ajustar-la als actes propis, presentada per part del Sr. Manel Colom Camps en
representació de la mercantil CANAL XIC SL.
Segon.- Notificar l’adopció del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central, trametent-se la documentació necessària, per mitjans electrònics, per
tal que procedeixi, si s’escau, a la 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.
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Sense que es produeixin intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada
per NOU (9) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, Garolera, Pons i Bansell, i Sres. Molas,
Puigdesens, Redón i Triola) i UNA (1) abstenció (Sr. Corominas).
3.- A.P. 011/2018.- APROVACIÓ DE REQUERIMENT DE COMUNTACIÓ I
CONSTITUCIÓ DE GARANTIADEFINITIVA A L’OFERTA MÉS AVANTATJOSA DE LA
LICITACIÓ, PER PROCEDIMENT OBERT, DE TRAMITACIÓ ORDINÀRIA AMB MÉS
D’UN CRITERI D’ADJUDICACIÓ, DE L’OBRA CIVIL CONTINGUDA EN EL PROJECTE
EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE L’ESQUIROL.
Vist l’expedient de licitació per a la contractació de l’OBRA CIVIL CONTINGUDA EN EL
PROJECTE EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL CAMP DE FUTBOL DE L’ESQUIROL,
de tramitació ordinària i procediment obert i amb pluralitat de criteris d’adjudicació.
Atès que durant el termini obert a l’efecte es presentaren 5 proposicions, una de les quals
fou rebutjada, en no acreditar els criteris de classificació establerts en el Plec de clàusules
administratives particulars.
Les 4 propostes admeses foren les següents:
NÚM. DE PLICA
1
2
3
4

LICITADOR
EXCAVACIONS VILÀ VILA SA
UTE LAMPISTERIA SALVADOR SL – TECNOLOGIA DE FIRMES SA
UTE VORACYS – PYF
NESRA ENGINYERIA I INSTAL·LACIONS SL

Vistes les valoracions realitzades per la Mesa de Contractació, integrades en les actes
corresponents, que s’assumeixen com a motivació del present acord, de conformitat amb
les quals s’han atorgat les puntuacions que s’indiquen, i ordenades per ordre de prelació,
segons segueix:
NÚM.
D’ORDRE
1
2
3
4

NÚM.
DE
PLICA
3
2
1
4

PUNTUACIÓ
TOTAL

LICITADOR
UTE VORACYS – PYF
UTE LAMPISTERIA SALVADOR SL – TECNOLOGIA DE FIRMES SA
EXCAVACIONS VILÀ VILA SA
NESRA ENGINYERIA I INSTAL·LACIONS SL

23,79
19,50
18,24
8,73

A la vista de la valoració realitzada per la Mesa de Contractació, es considera que l’oferta
econòmicament més avantatjosa és la presentada per UTE VORACYS – PYF.
Vista la proposta de la Mesa de contractació, de data 3 d’abril de 2018, que s’assumeix
íntegrament com a motivació d’aquest acord.
Vist el que preveu el Plec de Clàusules Administratives Particulars d’aquesta contractació,
els Plecs de Clàusules Administratives Generals aprovats per la corporació, l’article 151 del
Text refós de la Llei de contractes del Sector Públic, aprovat per Reial Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, i demés normativa concordant.
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarar vàlid el procediment licitador obert i amb pluralitat de criteris
d’adjudicació, convocat per a contractar l’OBRA CIVIL CONTINGUDA EN EL PROJECTE
EXECUTIU PER A LA REFORMA DEL CAMP DE FUBOL DE L’ESQUIROL, i d’acord amb
les ofertes presentades determinar que l’oferta econòmicament més avantatjosa de les
presentades és la de la UTE VORACYS - PYF, l’oferta de la qual ha estat considerada per
aquesta Mesa l’econòmicament més avantatjosa de les presentades, pel preu de CINCCENTS NORANTA-SET MIL VINT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (597.020,62
Eur), més el 21% d’IVA, CENT VINT-I-CINC MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE
EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (125.374,33 Eur), import total SET-CENTS VINTI-DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
(722.394,95 Eur), amb subjecció a la normativa vigent en matèria de contractes del sector
públic, al plec de clàusules administratives generals de la corporació, al plec de clàusules
administratives particulars, al plec de prescripcions tècniques particulars i a l’oferta per ella
presentada, la qual ha estat determinant per a la seva adjudicació.
Segon.- Requerir a la UTE VORACYS - PYF, com a licitador proposat amb l’oferta
econòmicament més avantatjosa, perquè en el termini de deu dies hàbils, a comptar des
del següent al de recepció del requeriment, aporti la documentació següent:
-

Constitució de la garantia definitiva per import de VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA-UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS (29.851,03 Eur), corresponent al 5
per cent de l’import d’adjudicació del contracte.
Certificats de trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social, llevat que els dits documents constin actualitzats al Registre de
Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat
Documentació acreditativa que acrediti la representació i les facultats del licitador, a
efectes de la seva validació per la Secretaria municipal, llevat que estigui inscrit al
Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General
de l’Estat.

Tercer.- Una vegada presentada la documentació requerida, i essent aquesta conforme,
l’òrgan de contractació haurà de procedir a l’adjudicació del contracte esmentat. No obstant
això, si de la documentació presentada es comprova que no es compleixen les condicions
necessàries per a la seva adjudicació, s’efectuarà un nou requeriment al licitador següent a
aquell, per l’ordre que han quedat classificades les seves ofertes.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde destaca la composició de la mesa de
contractació i dona alguns detalls del procediment de contractació dut a terme.
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels
assistents.
4.- A.P. 012/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
DEL CONSORCI DEL TER.
Part expositiva:
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Antecedents
1. L’article 7 dels estatuts del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona en data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
en data 20 de novembre de 2015 estableix la necessitat que els membres dels Consorci
acceptin de forma expressa i pel quòrum pertinent a aquells nous membres.
2. L’assemblea de data 30 de setembre de 2015 el Consorci del Ter, va aprovar
l’acceptació de l’Ajuntament de Fornells de la Selva i l’Ajuntament d’Osor com a membre
de dret del Consorci del Ter, aprovant inicialment la modificació dels estatuts reguladors
següent:
- Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ....Fornells de la Selva, Osor...
- Inclusió en l’annex dels estatuts: Fornells de la Selva – Tram 3*; Osor – Tram 0.
3. L’assemblea de data 28 de setembre de 2017 el Consorci del Ter, va aprovar
l’acceptació de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, l’Ajuntament de Canet d’Adri, Ajuntament
de Sant Martí de Llémena i l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres com a membre de dret
del Consorci del Ter, aprovat inicialment la modificació dels estatuts reguladors següent:
- Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ... Vilobí d’Onyar, Canet d’Adri, Sant
Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres...
- Inclusió en l’annex dels estatuts: Vilobí d’Onyar – Tram 3*, Canet d’Adri – Tram 1*, Sant
Martí de Llémena – Tram 1*, Sant Aniol de Finestres – Tram 0*.
4. En la sessió ordinària de l’Assembla de data 28 de setembre de 2017 també es va
aprovar la modificació de les quotes dels ens consorciats, resultant de la forma següent:
APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS
ENS CONSORCIATS
Trams de
població
SETCASES
SERRA DE DARÓ
QUERALBS
ULTRAMORT
CAMPELLES
COLOMERS
LES LLOSSES
FOIXÀ
FONTANILLES
GUALTA
LA TALLADA D'EMPORDÀ
JAFRE
ORÍS
OSOR
TAVERTET
ST. JOAN DE MOLLET
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Proposta
2018
Any 2018
382,59
382,59
382,59
382,59
382,59
382,59
382,59
382,59
382,59
382,59
382,59
382,59
382,59
382,59
382,59
382,59
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SUSQUEDA
VILALLONGA DE TER
VILANOVA DE SAU
TAVÈRNOLES
PARDINES
MOLLÓ
SANT ANIOL DE FINESTRES
LLANARS
ST. JORDI DESVALLS
ST. PAU DE SEGÚRIES
CERVIÀ DE TER
LES MASIES DE RODA
MONTESQUIU
CANET D’ADRI
SANT MARTÍ DE LLÉMENA
ULLÀ
FLAÇÀ
ST. JULIÀ DEL LLOR I BONMATÍ
VERGES
BORDILS
ST. QUIRZE DE BESORA
RIBES DE FRESER
STA. MARIA DE CORCÓ
AMER
CAMPRODON
LA CELLERA DE TER
St. VICENÇ DE TORELLO
GURB
ST. JULIÀ DE RAMIS
ST. GREGORI
LES MASIES DE VOLTREGA
BESCANÓ
CAMPDEVÀNOL
ST. JOAN DE LES ABADESSES
FORNELLS DE LA SELVA
VILOBÍ D’ONYAR
SARRIÀ DE TER
ANGLÈS
CELRÀ
RODA DE TER
SANT HILARI SACALM
TORROELLA DE MONTGRÍ
RIPOLL
TORELLÓ
MANLLEU
SALT
VIC*
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0
0
0
0
0*
0*
0*
1
1
1
1
1
1
1*
1*
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3*
3*
4
4
4
4
4
6
6
7
7
8
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382,59
382,59
382,59
382,59
191,30
191,30
191,30
579,09
579,09
579,09
579,09
579,09
579,09
289,55
289,55
1.168,61
1.168,61
1.168,61
1.168,61
1.168,61
1.168,61
1.168,61
1.168,61
1.168,61
1.168,61
1.168,61
1.168,61
1.572,04
1.572,04
1.572,04
1.572,04
1.572,04
1.572,04
1.572,04
786,03
786,03
1.982,46
1.982,46
1.982,46
1.982,46
1.982,46
3.227,56
3.227,56
4.883,08
4.883,08
6.156,04
3.078,02
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GIRONA

9**

12.520,78

5. En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l’expedient de modificació, sol·licitant la
ratificació de la modificació per part de cada un dels seus membres.
Fonaments de dret
I. L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu
que els Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i
diferenciada, creades per diverses administracions públiques o entitats integrants del
sector públic institucional, entre sí o amb la participació d’entitats privades pel
desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes elles dins de l’àmbit de les seves
competències. Els articles 119 i següents del citat text legal regulen el règim jurídic, el
règim d’adscripció, el règim de personal, pressupostari i de comptabilitat i control econòmic
financer, la creació, la dissolució, la separació i el contingut dels estatuts.
II. 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 estatus.
III. 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.
IV. 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.
V. 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.
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords
adoptats per l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de 2017, en
els termes exposats anteriorment i de conformitat amb el text refós dels estatuts que
consten adjunts a aquesta proposta.
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per a la
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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 de la Generalitat de Catalunya.
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica els detalls de la proposta de modificació
dels estatuts d’aquest Consorci, que ve motivada per la incorporació de nous membres.
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant
aprovada per unanimitat dels membres del Ple present en la sessió.
5.- A.P. 005/2018.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON MUNICIPAL PER A
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE I PER CESSIÓ DE CABALS A
L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 4T TRIMESTRE DE 2017, 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 4t trimestre de 2017, 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 4t trimestre de 2017 és el que
seguidament es relaciona:
4t Trimestre de 2017:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.976,46 Eur
- 637,83 Eur
1.338,63 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (4t T 2017)

71,39 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 4t trimestre de 2017, d’acord amb el detall que s’indica a continuació:
4t Trimestre de 2017:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.976,46 Eur
- 637,83 Eur
1.338,63 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (4t T 2017)
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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 es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat del presents.
6.- A.P. 014/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT
DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA
DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA DE L’ESTAT ESPANYOL.
Catalunya ha tornat a patir, altra vegada, un nou atac repressiu per part del govern de
Mariano Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada
repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està
disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal
d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat de la
sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants públics, tots
ells gent de pau.
El passat divendres 23 de març quedarà gravat a la memòria del nostre país com un nou
dia trist i negre. L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme
Forcadell, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira
tornarà a ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de
repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals. Un escenari que
queda agreujat per la recent detenció del President legítim de Catalunya, Carles
Puigdemont, totalment incomprensible davant la comunitat internacional.
Un divendres negre no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i
civilitzat.
Davant d’aquesta nova injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l’Espanya
del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per dir sense
vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà prou barrots
per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre estarem al costat
d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del mandat de l’1 d’octubre i el
resultat de les eleccions del 21 de desembre.
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el motor de
la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, humiliació,
amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, una autèntica
cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí,
Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell Serret, Jordi
Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i dimitirem d’exercir el
nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i ciutadans. Res més lluny
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de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa més justa que hi pot haver: la
llibertat i el ple exercici de la democràcia.
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra lluita és
la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a ciutadans i no
com a súbdits.
Per tots aquests motius, es proposa a l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, Oriol
Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, Jordi
Cuixart i Jordi Sánchez.
Segon.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats: Carles
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i Anna
Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i humans sense
veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític.
Tercer.- Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides en
tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un estat
que jutja les idees i empresona de forma il·legal.
Quart.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així com la
manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat.
Cinquè.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions pròpies
d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de manera
immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans.
Sisè.- Instem a totes les entitats del municipi de l’Esquirol a defensar els drets
fonamentals, civils, polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants
escollits democràticament del Parlament de Catalunya.
Setè.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el Sr.
Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del President i
a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a objectius “la defensa de les
institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els drets i llibertats de la
ciutadania”.
Vuitè.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) així
com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció.
Sense que es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents en la
sessió.
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7.- A.P. 015/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ EN DEFENSA DELS
TREBALLADORS I LES TREBALLADORES DEL SECTOR CARNI.
1.- La indústria càrnia és, des de fa ja diversos anys, un sector econòmic en creixement
que té un important i rellevant impacte a Catalunya, tant des del punt de vista econòmic,
com des de la perspectiva ecològica, com de la social. Per aquest motiu l’evolució i les
circumstàncies d’aquest sector suposen i impliquen també un fort impacte en tots els altres
àmbits de la nostra vida quotidiana.
La vaga a l’Escorxador d’ESFOSA (de Vic) els dies 29 i 30 de març de 2016 va ajudar a fer
visible la situació de les condicions de treball a la indústria càrnia, on a les dures
condicions de treball cal afegir-hi el fenomen de les «falses cooperatives», un frau a escala
global en el sector, realitzat amb la connivència de la patronal de les càrnies, on es
devaluen les condicions dels treballadors utilitzant la figura interposada de la cooperativa.
Així, una figura pensada inicialment com una eina de control democràtic de la producció
per part dels treballadors, esdevé a la pràctica, en l’àmbit de les càrnies un mer instrument
per defraudar. Utilitzant el mecanisme de les cessions laborals hi ha molts escorxadors
que, gairebé sense plantilla pròpia, es nodreixen del personal cedit per part d’aquestes
falses cooperatives, i s’arriba a extrems on escorxadors, amb una plantilla pròpia de poc
més de 20 treballadors, ocupen fins a un miler de treballador, cedits de manera tramposa
per aquestes falses cooperatives. Molts treballadors i treballadores són immigrants, i tenen
a més una especial situació de vulnerabilitat afegida, per desconeixement de la llengua i de
la nostra legislació laboral.
Des de fa ja uns quants anys s’ha generalitzat la utilització d’aquestes suposades
cooperatives utilitzant falses excuses, com que permetien una major flexibilitat a les
empreses càrnies. Últimament, la major part de les indústries càrnies, però no totes, han
utilitzat aquesta forma habitual de contractació de treballadors (o de suposats socis
treballadors) que fan possible el funcionament habitual de tot el sector i que permeten que
diàriament se sacrifiquin desenes de milers de porcs, i d’altres animals. Ho fan utilitzant
contractes mercantils privats, que renoven cada pocs mesos, simulant una contractació
privada entre empreses controlades pel mateix grup empresarial.
Aquest fet els permet prescindir dels treballadors contractats quan així els convé, però
alhora incideix molt negativament en els ingressos de la Seguretat Social ja que, a través
del mecanisme de fer-los donar d’alta com a falsos autònoms, els permet eludir també el
pagament del major cost que representaria la seva contractació com es fa amb la resta de
treballadors, pel règim general.
A la pràctica això es tradueix en una defraudació a gran escala de les cotitzacions socials, i
en que tots aquests suposats socis treballadors tinguin molts menys drets que els altres.
No tenen dret a atur, sovint no cobren baixes pels accidents laborals, no tenen reconegut
el dret a vacances i tampoc perceben pagues dobles, ni tampoc perceben d’altes
prestacions familiars.
Alhora, una part d’aquestes empreses càrnies, suposades usuàries de les falses
cooperatives, utilitzen aquest mecanisme per abaratir costos laborals, pagant cada vegada
pitjor el treball, que així ha esdevingut semiesclau, i en unes condicions cada vegada més
precàries, abusives i inhumanes.
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Aquest fet, alhora suposa la introducció una competència deslleial a la resta d’empreses
que sí que retribueixen el treball segons marca el conveni del sector, i que sí que cotitzen
al règim general de la Seguretat Social. Es crea així un cercle viciós que incentiva la
precarització cada vegada més greu del treball a tot el sector carni, i aquesta dinàmica
negativa genera també una onada expansiva cap a d’altres sectors que, veient la impunitat
generalitzada amb que es duen a terme aquest tipus de pràctiques, tendeixen a copiar
aquestes formes de contractació i de treball semiesclau, precaritzant i empobrint així a
molts altres treballadors i treballadores. Avui dia sectors com l’hostaleria, la telefonia, el
transport i d’altres ja han conegut o coneixen experiències similars de subcontractació
abusiva.
A la vista de la greu situació i evolució d’aquest fenomen del fals cooperativisme, on les
suposades “cooperatives” queden contractualment subordinades a grups empresarials molt
més potents, el Parlament de Catalunya va legislar el passat mes de març de 2017, en el
marc de la Llei d’acompanyament dels pressupostos, una modificació de la llei catalana de
Cooperatives.
2.- Per tal d’evitar o minimitzar el fenomen es va establir que aquest tipus de cooperatives
havien de reunir dos requisits: per una banda, cal que garanteixin que la retribució i
condicions de treball dels treballadors han de ser equivalents a la retribució que estableix
el conveni del sector. Per altra banda, s’estableix que la cotització a la Seguretat Social ha
de garantir que les condicions de protecció social de les persones que hi treballen hagin de
ser, almenys, equivalents a les de tots i totes les altres, en aspectes com: atur, cobertura
de baixes per malaltia i accident, incapacitats permanents, prestacions familiars i de
maternitat, etc.
D’aquesta forma s’està incidint en la millora de les condicions laborals dels treballadors
afectats, però alhora s’està alleugerint els serveis socials dels ajuntaments que, en cas de
no garantir-se aquests mínims, es veuen amb l’obligació d’intervenir quan un treballador o
treballadora precari és acomiadat sense dret a prestacions d’atur, o quan pateix baixes
llargues, per malalties comunes, per malalties professionals o per accidents laborals, que
sovint no son degudament retribuïdes. Aquestes situacions són evitables i clarament
injustificables, i així es preveu a la llei: han de ser evitades. La modificació legal, aprovada
pel parlament, és plenament vigent, ja que no ha estat recorreguda ni suspesa al Tribunal
Constitucional.
3.- La realitat però és que, tot i el context d’augment dels milionaris beneficis en moltes
empreses del sector carni, les resistències a l’aplicació de la llei són molt importants, i
estan causant greus conseqüències.
La modificació legal es va realitzar amb la pretensió de desactivar aquest mecanisme
fraudulent per la via de l’equiparació de les condicions dels socis d’aquestes cooperatives
amb les condicions laborals del sector d’activitat on actuen. No obstant, cal denunciar que
la resposta, a dia d’avui, de certs escorxadors que s’aprofiten d’aquesta situació de frau, és
fer noves maniobres per eludir aquesta norma, acomiadant treballadors, intentant crear un
clima de pànic i així mantenir la situació de precarietat laboral. És a dir: ara estem
encarant i patint les greus i virulentes reaccions de certa patronal en contra de la Llei de
cooperatives catalana, modificada l’any 2017, on es va introduir l’apartat 5 de l’article 132,
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que va ser aprovada pel Parlament de Catalunya com a una resposta d’urgència per
aturar els abusos i desemmascarar el frau.
4.- En algun cas concret, després de nombroses peticions i comunicacions dels
treballadors, demanant que es fes complir la llei, i en algun cas, després de la intervenció
de la Inspecció de Treball, s’havia arribat a un compromís d’aplicar-la i de complir-la.
Aquesta decisió, que fins i tot si ha estat confirmada per l’assemblea general, no ha estat
però ben vista per les suposades empreses “usuàries”, de manera que aquestes han
decidit arbitràriament, i sense motivació de cap mena, rescindir o negar-se renovar la
subcontractació de la cooperativa, esmenant la plana a la suposada cooperativa i impedintli la seva efectiva presa de decisions.
Aquesta manera d’actuar ha provocat que, de manera imminent, uns 500 treballadors de la
“cooperativa” Serveis d’Escorxador Clavial SCCL es poden quedar sense feina a partir del
proper mes de abril. A més, vint-i-vuit treballadors de la suposada “cooperativa”
Trabajadores Asociados de la Industria Càrnica (TAIC SCCL) ja han estat acomiadats per
negar-se a signar el seu consentiment per entrar a una falsa cooperativa de fora de
Catalunya.
Així, es pren la decisió de deixar-los sense feina, i sense els ingressos mínims de
subsistència de les seves famílies, de manera arbitrària i abusiva. Aquesta és una decisió
presa pel Grupo Jorge (grup d’empreses controlat per l’empresari aragonès Jorge Samper)
del qual formen part empreses com le Porc Gourmet, i altres que hi ha a les seves
instal·lacions de Santa Eugènia de Berga (Rivasam Intercontinental, PPS i Proteínas y
Derivados). Aquesta decisió és, sense cap dubte, una greu represàlia d’aquest grup
empresarial contra els treballadors que el fan funcionar, només per impedir o obstaculitzar
la decisió d’exigir i reclamar que es doni estricte compliment a la llei. En aquest cas la llei
catalana és rebutjada i boicotejada per aquest grup empresarial de manera conscient i
deliberada.
D’aquesta manera, i amb la pressió constant de l’amenaça de deixar-los sense feina, s’ha
obligat els suposats “socis treballadors” a renunciar, fins i tot, a les petites millores que
havien aconseguit l’any passat (com el dret a les vacances pagades) utilitzant, per obligarlos a canviar, la pressió exercida per bona part de la mateixa direcció i estructura de TAIC
SCCL, i també de Clavial SCCL, que han maniobrat per perjudicar la seva pròpia
cooperativa, forçant o intentant provocar que els treballadors l’abandonessin. Per tant, en
aquests moments molts d’aquests treballadors i treballadores, que tenien millores ja
aprovades, i als quals els corresponien també les millores legals per ser una cooperativa
catalana, a la pràctica perdrien aquests drets perquè se’ls ha forçat a deixar la falsa
cooperativa i inscriure’s a una suposada cooperativa gallega (que no estaria, pretesament,
obligada a complir-ho).
D’aquesta forma, el Grupo Jorge segueix intentant burlar la legislació, negant-se a
reconèixer, als treballadors que treballen per a ells, cap dels drets que es reconeixen el
conveni de càrnies, i la legislació catalana, per a tothom. Amb aquesta maniobra pretenen
a més fer competència deslleial a les empreses catalanes del sector, que actualment o en
el futur, sí que compleixin la llei.
Per això, davant de les situacions inhumanes i de terrible precarietat laboral que es viuen
en molts escorxadors catalans i de la resta de l’Estat que és denunciada des de fa temps
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pels afectats i afectades i, entre altres, per la plataforma Càrnies en Lluita, es proposa al
Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Declarem la nostra total solidaritat amb tots els treballadors i treballadores de la
indústria càrnia, que pateixen condicions molt precàries de treball, i reclamem la millora
immediata de les seves condicions laborals.
Segon.- Exigim que de manera immediata es doni compliment estricte de la llei catalana
de cooperatives, i que no es contractin més cooperatives de manera fraudulenta, i que
tampoc s’utilitzin maniobres irregulars amb la finalitat evitar el compliment de la legislació
catalana aplicable.
Tercer.- Demanem a la patronal de indústria càrnia que denunciï i combati totes les
maniobres que estiguin destinades a facilitar una competència deslleial entre empreses, o
que tinguin la finalitat d’aconseguir avantatges competitius a través de la precarització del
treball, o mitjançant la contractació fictícia de suposades cooperatives que no funcionen
com a tals.
Quart.- Instem al Departament de Treball i a la Inspecció de Treball per tal que utilitzin
totes les eines al seu abast, amb la finalitat d’acabar amb aquest frau de les falses
cooperatives i garantir el manteniment del lloc de treball i unes condicions laborals dignes,
garantint alhora que es persegueixi l’incompliment de la Llei catalana de cooperatives
abans esmentada, que és plenament obligatòria i vinculant per a totes les parts.
Cinquè.- Exigim que es preservi el dret al treball de les persones, i que es protegeixi les
famílies que pateixen l’amenaça de quedar-se de manera sobtada sense ingressos i sense
mitjans de subsistència, atès que no existeix cap causa econòmica ni de mercat que pugui
emparar una decisió tan dràstica i una situació tan terroritzadora per a les famílies
afectades, ni tan perjudicial per a la societat catalana en el seu conjunt.
Sisè.- Reclamem que des de totes les parts socials implicades es prenguin totes les
mesures que siguin necessàries, per tal de garantir que les condicions mínimes de treball i
de remuneració seran respectades a totes les persones que treballen al sector carni, sigui
quin sigui el seu origen, ètnia, sexe o condició, i qualsevol que sigui la seva forma de
contractació.
Setè.- Posem els serveis socials de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials d’Osona a disposició
dels treballadors i treballadores i de les seves famílies, afectades per les falses
cooperatives, per facilitar-los tots els mecanismes de suport, que puguin ajudar a pal·liar
aquesta situació.
Vuitè.- Comunicar aquests acords al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al
Departament de Salut i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a
l’Àrea d’Atenció a les persones de la Diputació de Barcelona i al Consorci d’Osona de
Serveis Socials.
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels
membres del plenari presents en la sessió.
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8.- A.P. 016/2018.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FORMULACIÓ DE PROPOSTA
DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2019.
Atès el que preveuen l’article 37 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre; l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de
28 de juliol; i el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a
proposta dels municipis respectius.
Atès, doncs, que els municipis han de proposar dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a que aquest les fixi
mitjançant Ordre.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Proposar al Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de
Catalunya, que fixi com a festes locals (retribuïdes i no recuperables) del municipi de
l’Esquirol per a l’any 2019, els dies següents:
1a Festa Local:
Comú per a tot el municipi:

18 d’abril (Dijous Sant)

2a Festa Local:
Per al nucli de L’Esquirol:
Per al nucli de Cantonigròs:
Per al nucli de Sant Martí Sescorts:

10 de juny (Dilluns de pasqua
granada)
16 d’agost (Sant Roc)
11 de novembre (Sant Martí)

Segon.- Notificar els presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i Família de
la Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents, i donar-la a conèixer al municipi.
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és
aprovada per unanimitat dels membres del plenari presents en la sessió.
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 008/2018 a la 026/2018, dictades entre els dies 30 de gener i 4 d’abril de 2018.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
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
022/2018 a 043/2018, adoptats en sessions celebrades els dies 5 de febrer, 19 de febrer i
5 de març de 2018.
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Els membres del Ple es donen per assabentats.
11.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes intervé la Sra. Triola per preguntar com està el tema de
la senyalització del carrer Major, si s’ha fet alguna cosa.
El Sr. Alcalde li respon que no s’ha fet res, que ho miraran.
La Sra. Triola pregunta ara en relació a l’àrea d’autocaravanes, afirmant que hi ha més
furgonetes que no pas autocaravanes.
El Sr. Alcalde li respon que cal posar-hi un cartell d’Osona Turisme. Que s’està plantejant
com fer el control i que la llum i l’aigua serà de pagament.
El Sr. Coromina indica que uns belgues es van mostrar sorpresos.
El Sr. Alcalde indica que l’empresa que ha d’instal·lar el sistema de pagaments vindrà
aquesta setmana o la vinent. També diu que a partir de la instal·lació del cartell es serà
més dur. L’estada no podrà ser superior a les 48 hores i l’accés als serveis serà de
pagament o gratuïts en funció del que decideixi cada municipi.
La Sra. Triola pregunta ara sobre uns cartells caiguts, si es tornaran a plantar.
El Sr. Alcalde li respon que sí que la brigada ho tornarà a col·locar. Sembla, diu en to
irònic, que no va ser degut al vent.
Ara en relació al camí de la Foradada, la Sra. Triola diu que es va dir que hi havia una
subvenció per arreglar-lo. Diu que hi ha una tanca a terra i que potser seria millor treure-la
del tot.
El Sr. Alcalde li respon que ell personalment la va anar a col·locar.
La Sra. Triola li diu que torna a ser a terra, i insisteix en que seria millor treure-la.
La Sra. Triola pregunta ara en relació al rellotge i el wifi que hi ha a l’església de
Cantonigròs, afirmant que està força deteriorat.
El Sr. Alcalde li respon que hi ha un pressupost per canvia les escales, i que posteriorment
caldrà desmuntar el rellotge peça a peça. Insisteix en que no cal obligar que hi ha
l’església i el Bisbat al darrera i que cal ser molt curosos, referint-se a les despeses.
Conclou la seva intervenció dient, referint-se a Bisbat i església, que demanen molt, però
en canvi en altres coses són molt poc receptius.
La Sra. Triola pregunta ara sobre si es torna a llogar el bar de la benzinera.
El Sr. Alcalde li respon que això és de propietat privada, però informa que el titular fa pocs
dies va donar de baixa l’activitat de restaurant i a l’endemà ho va tornar a demanar.
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Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.50
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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