ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 04/2017
NÚM.: 04/2017
DATA SESSIÓ: 12 DE JUNY DE 2017
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 011 a 015.
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. Joan Callejón i Creus
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sra. Alba Molas i Rifà
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias
Sr. Ignasi Garolera i Coromina
Sr. Ferran Martínez i Casellas
Sr. Joan Pons i Puntí
Sra. Montse Triola Comas
Sr. Àlex Bansell Hornowski
Sr. Santi Corominas Ruaix
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
--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. 011/2017.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.



Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 02/2017, de 13 de març.
Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 3/2017, de 10 d’abril.

Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant
aprovades per unanimitat.
2.- A.P. 012/2017.- APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
NÚM. 1/2017.
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Vist que la intervenció municipal ha informat que existeixen romanents de crèdit
procedents del Pressupost, no afectats al compliment d’obligacions, que poden incorporarse al Pressupost vigent.
Considerant que l’article 182 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, permet incorporar determinats
crèdits als pressupostos de despeses de l’exercici immediat següent, en els termes
regulats al mateix.
Vist que l’article 99 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes
locals, en matèria de Pressupostos, exigeix que la incorporació de romanents de crèdit es
dugui a terme mitjançant l’oportuna modificació pressupostària i prèvia incoació
d’expedients específics en els quals ha de justificar-se l’existència de suficients recursos
financers.
Atès que s’ha incorporat a l’expedient l’informe exigit per l’article 16.2 del reglament de
desenvolupament de la Llei d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats
locals, aprovat per Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
Vist l’informe emès per la intervenció municipal, vist el que preveuen les bases d’execució
del vigent pressupost municipal, en concordança amb els articles 9.2.d) i 47.3 del Reial
Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos, es proposa a al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del vigent pressupost municipal
1/2017, d’incorporació de romanents de crèdit que afecta a les aplicacions pressupostàries
i pels imports que en ell s’hi especifiquen.
Segon.- Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini de 15 dies,
mitjançant la publicació dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, al web corporatiu (e-tauler) i als taulers d’anuncis municipals, transcorreguts els
quals sense que s’hagueren presentat al·legacions o reclamacions, esdevindrà elevat a
definitiu amb caràcter automàtic.
Tercer.- Indicar que, una vegada aprovat l’expedient amb caràcter definitiu, els interessats
podran interposar directament recurs contenciós administratiu davant la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de conformitat
amb allò establert als articles 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i 8, 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Comentada la proposta per part de la Secretaria, i sense que hi hagi intervencions per part
dels membres del Ple, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per VUIT (8)
vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons, i Sres. Molas i
Puigdesens) i TRES (3) abstencions (Srs. Bansell i Corominas, i Sra. Triola).
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3.- A.P. 013/2017.- DESIGNACIÓ DE SECRETARI DEL JUTJAT DE PAU, PER
RENÚNCIA DE L’ACTUAL.
Vist l’escrit presentat davant del Registre General d’aquesta corporació (RE 1312, de 23 de
maig de 2017) per part de la Sra. Montserrat Carbasa Pérez, funcionària de la subescala
administrativa d’aquest Ajuntament, pel qual renuncia al càrrec de secretària del Registre
Civil de l’Esquirol, pel qual havia estat nomenada en virtut de l’acord adoptat pel Ple
d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 13 de març de 2012.
Atès que aquesta funció ha estat tradicionalment duta a terme per la persona que ocupa el
càrrec de Secretari interventor de la corporació.
Atès que resulta necessari procedir a la designa immediata d’un nou Secretari per atendre
les necessitats que genera el servei.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar el Sr. Lluís Xandri i Molas, secretari interventor d’aquesta corporació,
com a secretari del Registre Civil de l’Esquirol, amb efectes immediats.
Segon.- Notificar els presents acords a les persones interessades i a la Direcció General
de Recursos de l’Administració de Justícia, als efectes corresponents.
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica que la funcionària que fins ara s’ha fet
càrrec de la secretaria del registre civil ha renunciat a fer-ho per motius personals ja
coneguts per tots.
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.
4.- A.P. 014/2017.- APROVACIÓ 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 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 1r 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.
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Vist que el resultat detallat dels comptes presentats, per al 1r trimestre de 2017 és el que
seguidament es relaciona:
1r Trimestre de 2017:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.411,28 Eur
- 637,83 Eur
773,45 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2017)

15,79 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 2017, d’acord amb el detall que s’indica a continuació:
1r Trimestre de 2017:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.411,28 Eur
- 637,83 Eur
773,45 Eur

Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2017)

15,79 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 es produeixin intervencions per part dels regidors i les regidores, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple.
5.- A.P. 015/2017.- APROVACIÓ DE FORMULACIÓ DE PROPOSTA DE FESTES
LOCALS 2018.
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 l’Ordre de la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de
festes laborals per a l’any 2018 a Catalunya.
Atès que els municipis han de proposar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a
la Consellera, qui les fixarà mitjançant ordre.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Proposar a la Consellera 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 2018, els dies següents:
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1a Festa Local:
Comú per a tot el municipi:

29 de març (Dijous Sant)

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

21 de maig (Dilluns de pasqua
granada)
16 d’agost (Sant Roc)
21 de maig (Dilluns de pasqua
granada)

Segon.- Notificar la present resolució a la Consellera de Treball, Afers Socials i Família, i
donar-la a conèixer al municipi.
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 PleNARI.
6.- 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 036/2017 a la 079/2017, dictades entre els dies 15 de març i 7 de juny de 2017.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
7- 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
017/2017 a 085/2017, adoptats en sessions celebrades els dies 20 de febrer, 6 de març,
20 de març, 10 d’abril, 24 d’abril, 8 de maig i 22 de maig de 2017.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT
MITJÀ A PROVEÏDORS, 1R TRIMESTRE DE 2017.
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 1r trimestre de l’exercici
2017, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la
qual cosa el Ple es dóna per assabentat.
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9.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 1R
TRIMESTRE DE 2017.
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 31 de març
de 2017, 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.
10.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn d’intervencions, la Sra. Triola pregunta que passa amb els desaigües de
Cantoni, que no s’acabaran mai.
El Sr. Alcalde li respon que a hores d’ara ja està tot tapat.
La Sra. Triola li diu si s’acabaran les obres durant el mes de juliol.
El Sr. Alcalde li diu que la depuradora s’ha demanat fa unes 3 setmanes. Que el termini
d’entrega és de 60 dies. Que s’ha fet una separata del tram de la zona del festival, i que en
relació a la 3a fase, s’ha de tornar a mirar, perquè solucionar el tema de les darreres cases
del carrer de Sant Bartomeu és complicat.
El Sr. Corominas diu que el tema aquest es pot solucionar amb bombes.
El Sr. Alcalde indica que hi ha un inconvenient, i és que el redactor del projecte es jubila
aviat, i que en el projecte ja es preveu un bombeig, al pont, i que tot i així queden 7 cases
de difícil solucionar.
La Sra. Triola demana si les papereres de Cantonigròs es podrien buidar el dilluns al matí,
ja que actualment no es buiden fins el dimecres i els gossos fan feina. Aquest cap de
setmana passat, hi havia bolquers al terra, que vaig treure jo, diu. Acaba la seva
intervenció fent un prec per tal que es buidin el dilluns.
El Sr. Alcalde li respon que insistiran que es faci així, i informa que també volen canviar el
dia de la recollida de trastos, del divendres al dilluns.
La Sra. Triola, en relació al camí de Can Puntí a Ca la Rotllada, diu que està ple d’herba, i
que l’han tallat tota menys aquesta.
El Sr. Alcalde li respon que s’ha de fer, ja que sinó l’herba es menjarà el camí. Que en pren
nota.
La Sra. Triola pregunta ara sobre si es poden posar allà on eren els contenidors del carrer
de Sant Martí.
El Sr. Alcalde li respon que no, que es varen moure perquè eren en un punt molt transitat.
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Diversos regidors i regidores parlen a l’hora sobre possibles ubicacions alternatives dels
contenidors.
La Sra. Triola posa de manifest que en la plaça d’aparcament per a minusvàlids que hi ha
al centre de Cantonigròs hi aparquen els estiuejants.
L’Alcalde diu que ell quan veu un vehicle aparcat en una plaça de minusvàlids o en una
zona de càrrega i descàrrega quan no toca, els ho recrimina als conductors. Demana que
els altres regidors facin el mateix, identificant-se com a tals. Sempre queda el recurs de
trucar als MMEE, però si han de venir de Vic, quan han arribat el vehicle mal estacionat ja
es fora, però és més efectiva la primera opció.
El membres del Ple reconeixen l’existència de conductes incíviques i que cal treballar per
eradicar-les.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.45
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.
El Secretari

Vist i plau
L’Alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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