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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 08/2019 
 
NÚM.: 08/2019 
DATA SESSIÓ: 2 DE SETEMBRE DE 2019 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 021 a 024. 
HORA: 19.00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sra. Alba Molas i Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sra. Sílvia Grau Parramon 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
Sr. Joan Callejón i Creus 
Sr. Francesc Illamola i Puntí 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Àlex Montanyà i Rifà 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 
 
L’Alcaldessa accidental 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. 
 
Abans, però, el Sr. Callejón intervé per deixar clar quin és el caràcter de la sessió, si és 
ordinària o extraordinària. Els presents adverteixen un error, atès que la sessió ordinària es 
correspondria al mes d’octubre. 
 
Això no obstant, i per a no lesionar drets dels i les electes, la sessió continua amb caràcter 
ordinari. 
 
1.- A.P. 021/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

 Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària (constitutiva) 06/2019, de 15 de 
juny de 2019. 
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 Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària (cartipàs) 07/2019, de 1 de 
juliol de 2019. 

 
Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant 
aprovades per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 022/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON 
MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I 
PER CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 1R TRIMESTRE DE 
2019, PRESENTADA A INSTÀNCIA DE SOREA SA. 
 
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat 
davant del Registre General d’aquesta corporació el cànon relatiu a la prestació del servei, 
corresponent al 1r trimestre de 2019, amb la quota que resulta a favor d’aquest consistori, 
adjuntant-se també l’estat de comptes actualitzat per al període esmentat, així com la 
liquidació del cànon per a la cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet per al mateix 
període. 
 
Vist que tal i com estableix el corresponent acord de concessió de la prestació del servei, 
l’Ajuntament de l’Esquirol haurà de procedir a aprovar les quotes resultants del cànon per 
tal de procedir al seu cobrament. 
 
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats, per al 1r trimestre de 2019 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

1r Trimestre de 2019:      1.114,06 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:           476,23 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2019)      14,41 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 1r trimestre de 2019, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

1r Trimestre de 2019:      1.114,06 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:           476,23 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2019)      14,41 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. 
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Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa 
a la seva consideració, resultant aprovada per SET (7) vots a favor (Sres. Molas, Grau, 
Puigdesens i Redon; i Srs. Bagaria, Garolera i Pons) i DOS (2) vots en blanc (Srs. Callejón 
i Illamola). 
 
Interpel·lat el Sr. Callejón pel sentit del vot del grup de JuntsxCat, aquest indica que es deu 
a manca d’informació. 
 
3.- A.P. 023/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES XIFRES DE POBLACIÓ A 1 DE 
GENER DE 2019 I DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS REALITZAT 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants corresponent al municipi de l’Esquirol, 
realitzada per part de la Diputació de Barcelona, i corresponent a l’anualitat de 2018. 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’ha facilitat a aquest Ajuntament la xifra de 
població a 1 de gener de 2019. 
 
Atès que d’acord amb la normativa vigent, cal procedir a l’aprovació la gestió del Padró 
d’Habitants d’aquest municipi realitzada per la Diputació de Barcelona, en la data de 
referència. 
 
En ús de les atribucions plenàries de l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 81 
del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, aprovat per Reial Decret 
1690/1986, de 11 de juliol. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de l’Esquirol –realitzada per la 
Diputació de Barcelona-, i els resultats de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, 
de la qual resulta que la xifra oficial de població del municipi de l’Esquirol a 1 de gener de 
2019 és de 2.181 habitants, 1.105 homes i 1.076 dones. 
 
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 de quants documents siguin 
necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a l’Institut Nacional d’Estadística per al seu 
coneixement i als efectes corresponents. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa 
a la consideració d’aquest, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
4.- A.P. 024/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FORMULACIÓ DE PROPOSTA 
DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2020. 
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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 2020, els dies següents: 
 

1a Festa Local: 
Comú per a tot el municipi:    9 d’abril (Dijous Sant) 
 
2a Festa Local: 
Per al nucli de L’Esquirol: 1 de juny (Dilluns de pasqua 

granada) 
Per al nucli de Cantonigròs: 17 d’agost (Festivitat de Sant 

Roc) 
Per al nucli de Sant Martí Sescorts: 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. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari comenta que es proposa traslladar el dia festiu 
que correspondria a Sant Roc (16 d’agost) a l’endemà (17 d’agost), atesa la coincidència 
de dita data en diumenge. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del 
plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
5.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA. 
 
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 042/2019 a la 104/2019, dictades entre els dies 3 d’abril i 28 d’agost de 2019. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
6.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL. 
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Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números 
040/2019 a 073/2019, adoptats en sessions celebrades els dies 1 d’abril, 15 d’abril, 29 
d’abril, 13 de maig i 27 de maig de 2019. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 2N TRIMESTRE DE 2019. 
 
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; i de 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 dels informes trimestrals 
sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 2n trimestre de l’exercici 
2019, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la 
qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
8.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 2N 
TRIMESTRE DE 2019. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 30 de juny 
de 2019, 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. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Iniciat el torn de precs i preguntes, el Sr. Callejón intervé per posar de manifest el que ell 
qualifica d’anècdota, sobre el pressupost de 2018. Fa notar que quan a la previsió 
d’ingressos, hi ha un decalatge d’uns 3 milions d’euros de menys, i pel que fa a les 
despeses, s’ha executat despesa per 1 milió menys del previst. Demana que en el futur 
s’elaborin uns pressupostos més realistes. 
 
La Sra. Molas li respon que ja ho saben. 
 
El Sr. Callejón li diu que doncs molt bé. 
 
La Sra. Molas li diu al Sr. Callejón que no li permet el to que està fent servir. 
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El Sr. Callejón continua la seva intervenció realitzant un seguit de preguntes: en relació a la 
recaptació de l’IBI, què ha passat; en relació a la despesa de la partida de funcionaris C1, 
que no s’ha executat, i en canvi la C2 s’ha sobrepassat. 
 
Continua el Sr. Callejón preguntant sobre les despeses de manteniment del 2019, amb un 
augment important, i posa alguns exemples i en demana explicacions, referits a partides 
d’esports, entre elles la de material esportiu. 
 
El Sr. Garolera li respon que el pressupost no està tancat, i que donat que el regidor 
d’esports no és present a la sessió, prefereix que sigui aquest qui ho contesti. 
 
El Sr. Callejón insisteix en que ell només pregunta sobre el desfasament, en el sentit que 
en una partida en que hi ha previstos 1.000 euros, actualment ja se n’han gastat 6.000. 
 
Es produeix una discussió entre el Sr. Callejón i el Sr. Garolera sobre el fet que des de 
l’equip de govern se l’està tractant de vostè. 
 
El Sr. Callejón i el Sr. Pons discuteixen sobre això, també, i aquest darrer demana la 
utilització d’un to més distès. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre l’enderroc de la fàbrica de pinsos i com es reflecteix 
pressupostàriament, atès que en el pressupost de 2019 no hi havia cap partida per a això. 
 
El Secretari explica que la partida era de l’exercici 2018, i que l’inici de l’expedient de 
contractació en aquella anualitat va permetre reservar els crèdits d’aquell pressupost i 
incorporar-los en el vigent, mitjançant romanents de crèdit. 
 
El Sr. Callejón pregunta ara sobre les obligacions reconegudes corresponents a la festa 
major de Sant Martí, per import de 7.200 euros, tot dient que la festa major no és fins el 
mes de novembre. 
 
El Sr. Joan Pons fa notar que potser el Sr. Callejón fa servir un estat d’execució diferent del 
que s’ha donat compte al Ple. Es constata que efectivament el Sr. Callejón fa referència a 
un estat d’execució de data 19 de juliol, que va sol·licitar en aquella data. 
 
També pregunta sobre la despesa de 2.390 euros a l’edifici Sescorts. 
 
El Sr. Bagaria li respon que corresponen a despeses ordinàries. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre la despesa de 17.000 euros en relació als pisos que Ca la 
Salut, a la qual cosa des de l’equip de govern se li respon que correspon a la redacció del 
projecte i a la direcció de les obres. 
 
Es produeix una nova discussió en relació a la manca de resposta a les preguntes per part 
de l’equip de govern entre el Sr. Callejón i la Sra. Molas. La Sra. Molas adverteix al Sr. 
Callejón, tot exigint respecte per a l’alcaldessa i la resta de regidors del ple. 
 
El Sr. Callejón demana si hi ha manera de fer un homenatge al Sr. Ramon Oliu, cosa que 
es demana des de Cantoni i que ell ho trasllada. 
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El Sr. Garolera li respon que es tindrà en consideració. 
 
El Sr. Callejón pregunta ara sobre com està el tema de les obres de la casa de 
Cantonigròs. 
 
La Sra. Molas li respon que a finals de juliol es va anar a fer una visita in situ donant-les 
per finalitzades. 
 
El Sr. Callejón pregunta ara sobre el PA2 i el PA3 de Cantonigròs. 
 
El Secretari li respon en relació al PA2, que està en fase d’informació pública el projecte de 
reparcel·lació i el d’urbanització. 
 
El Sr. Callejón pregunta en relació a l’augment, a data d’avui, de 22.000 euros en la 
despesa de recollida de residus. 
 
El Sr. Pons li respon que s’està experimentant pel que fa a la concreció del servei a 
prestar, que es va veient a partir de l’experiència del dia a dia. Indica que de les previsions 
inicials, ha calgut realitzar-se més viatges extraordinaris, principalment derivats de 
recollides a l’àrea d’aportació de Cantonigròs. 
 
La Sra. Molas indica que l’increment de despesa es duplicarà. 
 
El Sr. Callejón li recrimina que no hi pot haver una desviació tan important. 
 
La Sra. Molas li respon que des de l’equip de govern l’assumeixen. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre el cost del camió extra. 
 
El Sr. Pons insisteix que el camió extra al que fa referència és la deixalleria mòbil, i que és 
un servei gratuït que tindrà caràcter trimestral, i que el sobrecost es deu als camions de 
recollida extra a Cantonigròs, pel fet que en ocasions hi ha l’àrea d’aportació col·lapsada. 
 
El Sr. Callejón pregunta si l’ajuntament no hi té part de culpa. 
 
El Sr. Pons diu que si alguna culpa hi ha, aquesta és seva i l’assumeix. 
 
Es produeix una discussió sobre com s’han distribuït les claus de l’àrea d’aportació i sobre 
les còpies no autoritzades que en circulen. 
 
El Sr. Pons diu que s’han distribuït segons cens i es té constància de l’existència de còpies 
al marge de l’ajuntament. 
 
El Sr. Callejón diu que hi ha vist molta gent que no és de Cantonigròs. 
 
El Sr. Callejón pregunta ara sobre com està el tema del carrer del Pont de l’Esquirol, del 
“nyap”, diu ell. 
 
La Sra. Molas li respon que el “nyap” s’està solucionant. 
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El Sr. Callejón diu que ell ho pregunta perquè l’alcalde va dir que el setembre estaria 
solucionat i com que avui ja és setembre, doncs ell ho pregunta. 
 
La Sra. Molas li recorda que, en qualsevol cas, avui és dilluns, dia 2 de setembre. 
 
El Sr. Illamola intervé per preguntar sobre el clavegueram del padró, sobre un seguit 
d’aspectes tècnics i econòmics que fan referència al pas de la tuberia per una propietat 
concreta. 
 
El Sr. Pons i el Secretari comenten alguns aspectes dels esmentats pel Sr. Illamola, fins 
allà on cada un d’ells sap. De moment no hi ha un increment de costos respecte a la 
previsió inicial i no s’ha plantejat si finalment la canonada passarà per aquesta propietat o 
per la veïna. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre el per què en el POUM no apareix l’Horta. 
 
El Sr. Garolera li respon que en pren nota  
 
El Sr. Callejón pregunta ara sobre l’estat del polígon industrial 
 
La Sra. Molas li respon que no s’ha fet res, ja que es tracta d’un cost elevat a suportar pels 
propietaris i no tots hi estan d’acord. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre una plaga de rates i coloms a Sant Martí Sescorts. 
 
El Sr. Bagaria li respon que s’està fent un estudi del tema, tot i que l’origen és privat. 
 
El Sr. Callejón pregunta com s’està treballant “urbanísticament” per solucionar els forats al 
carrer. 
 
El Sr. Bagaria li respon que s’està pendent d’invertir-hi. 
 
El Sr. Callejón diu que l’ajuntament està hipotecat. 
 
El Sr. Pons li respon que l’ajuntament fa miracles. 
 
El Sr. Callejón incideix en el fet que s’ha invertit més de 1.000.000 d’euros al camp de 
futbol, més 4.000 euros més, a favor de l’AE Corcó, que és una entitat privada. 
 
La Sra. Molas li respon que això és responsabilitat de l’equip de govern. 
 
El Sr. Callejón insisteix que es tracta d’una aportació a una entitat privada. 
 
El Sr. Garolera li respon que el camp de futbol, en tot cas, no és de l’AE Corcó, sinó 
municipal. I que, en qualsevol cas, l’AE Corcó no té una finalitat lucrativa i que “puja” a gent 
d’aquí. 
 
El Sr. Callejón li respon que en l’actualitat, 7. 
 
El Sr. Bagaria diu que també l’utilitza la U.E. Sant Martí Sescorts. 
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El Sr. Garolera diu que en qualsevol cas, el fet de fer-lo o no fer-lo no deixa de ser una 
opció política, i que en gaudeixen els nens de l’escola. 
 
El Sr. Callejón li diu que el pavelló, en canvi, està molt utilitzat. També diu que quan plou 
del camp de futbol es desprenen unes boletes que van a la riera, i pregunta què en diu 
l’ACA d’això ? 
 
El Sr. Pons li diu que hi ha un sistema de reutilització d’aigües pluvials. 
 
El Sr. Callejón pregunta si hi ha alguna previsió de fer algun Butlletí Municipal. 
 
El Sr. Garolera li respon que a la web, que si els fa falta publicar alguna cosa ho diguin. 
 
El Sr. Callejón pregunta ara sobre el suposat desfasament econòmic del parc de nadal. 
 
El Sr. Garolera li respon que es compromet a mirar-ho i a explicar-li-ho. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre la despesa en animals abandonats. 
 
El Sr. Garolera li respon que hi ha una dificultat de llegir els xips dels animals si aquests no 
estan censats al municipi, i que això té uns costos elevats. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre la partida de indemnitzacions de càrrecs electes. 
 
El Sr. Garolera li respon que correspon a l’assistència a sessions dels regidors que no 
perceben sou. Que això ha variat per la jubilació del regidor Bagaria, per exemple. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre les hores extres de la brigada, de la partida 22699.337.1, 
sobre si realment són necessàries i si el personal que les fa les pot fer, ja que es tracta de 
personal de plans d’ocupació i no sap si és compatible aquest tipus de contractació amb el 
fet de fer hores extraordinàries. 
 
El Sr. Garolera diu que ho miraran i li respondran. 
 
El Sr. Callejón torna a preguntar sobre les partides de manteniment. 
 
La Sra. Molas li respon que ho miraran i es respondrà. 
 
El Sr. Callejón pregunta ara sobre els terminis de les obres de la variant. 
 
El Sr. Pons li respon que no ho saben, que l’obra la fa la Diputació. 
 
El Sr. Callejón fa incís en la necessitat de senyalització dels masos, i demana que es tingui 
en compte. 
 
El Sr. Pons li demana al Sr. Callejón que indiqui exactament a quins masos fa referència 
aquesta necessitat, a la qual cosa el Callejón li respon que es tracta d’una necessitat 
general. 
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El Sr. Pons li respon que des de l’equip de govern ho tindran en compte. 
 
El Sr. Callejón pregunta si es reconeix que “no tenim un duro i ho farem tot a crèdit ?” 
 
La Sra. Molas li respon que sí. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.25 
hores, l’Alcaldessa accidental dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en 
dono fe. 
 
         Vist i plau  
El Secretari        L’Alcaldessa acctal. 
 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Alba Molas i Rifà 
 


