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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 04/2015  
 
NÚM.: 04/2015 
DATA SESSIÓ: 12 DE MAIG DE 2015 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 015 a 020. 
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. Antoni Comas Danés 
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Josep Castells Casellas 
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez 
Sr. Sebastià Riera Cusí 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
Sr. Joan Matavera Rifà 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Pep Mas Falgueras 
 
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. 015/2015.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES A CTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 02/2015,  de 17 de març 
• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 03/ 2015, de 28 d’abril 

 
Sense que es formulin esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, 
resultant aprovades per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 016/2015.- APROVACIÓ (VALIDACIÓ) DEL TEXT REFÓS 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 
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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 Tauler 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 
(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 
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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, el Ple de l’Ajuntament, en 
sessió ordinària celebrada en data 18 de novembre de 2014 va 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, remetent l’expedient i la documentació tècnica a la Comissió Territorial de la 
Catalunya central per a la seva aprovació definitiva. 
 
Posteriorment, i fora del termini legalment establert, l’Agència Catalana de l’Aigua va 
trametre a l’Ajuntament (RE 1345, de 21 de novembre de 2014), informe sectorial en 
relació a la proposta de modificació del POUM de referència, emès en sentit favorable amb 
prescripcions. 
 
També extemporàniament, els Serveis Territorials a la Catalunya Central del Departament 
de Cultura, van trametre (RE 54, de 15 de gener de 2015) informe sectorial en relació a la 
modificació puntual del POUM de referència, favorable amb la condició que es dugués a 
terme una intervenció arqueològica història i documental de caire preventiu per tal de 
valorar si resten o no elements històrics de l’antic camí Ral de Vic a Olot, d’orígens 
medievals que justifiquin un canvi en la seva protecció i el seu nou traçat. 
 
En compliment d’aquesta condició, s’elaborà l’”Estudi Històric del camí ral Vic-Olot. Tram 
Can Patel, projecte de modificació del POUM polígon d’actuació: Patel 4 (L’Esquirol, 
Osona)”, redactat per l’arqueòleg i historiador Albert Pratdesaba i Sala., el qual preveu un 
seguit de mesures preventives. 
 
Com a conseqüència d’aquest estudi, els Serveis Territorials a la Catalunya Central del 
Departament de Cultura, van trametre (RE 449, de 9 de març de 2015) un nou informe pel 
qual subscrivia les conclusions i les mesures preventives previstes en el citat estudi. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió celebrada el dia 6 
de març de 2015, va adoptar el següent acord: 
 
“[...] 
-1 Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal 
amb ordenació detallada a l’àmbit del polígon d’actuació 4, Patel, de L’Esquirol, promoguda 
i tramesa per l’Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i consegüent executivitat a 
la presentació d’un text refós, per duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació 
provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions 
següents: 
 
1.1 Cal incorporar les prescripcions de l’informe de l’Agència Catalana de l’Aigua de 18 de 

novembre de 2014, del Departament de Cultura de 9 de gener de 2014, i les 
prescripcions 4 i 5 de l’informe del Servei de Planificació de la Direcció General 
d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre. 

 
1.2 Cal, pel que fa a la normativa urbanística: 
 
1.2.1 Establir en la clau 8e de nova creació que es tracta d’una parcel·la única i 

indivisible, i concretar la seva superfície mínima o remetre-la a l’establerta en els 
plànols d’ordenació. 
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1.2.2 Justificar en aquesta clau la necessitat de l’alçada màxima proposada de 16m per 
raons tècniques i funcionals de l’activitat, i en tot cas, especificar en quins àmbits i 
instal·lacions presents i futures és necessària aquesta alçada, excloent la 
possibilitat d’admetre-la de forma genèrica en tot l’àmbit, per tal d’evitar possibles 
impactes. 

 
1.2.3 Especificar en aquesta clau quines construccions existents no compleixen amb els 

paràmetres de separacions mínimes, i només en cas que existeixin, es podrà 
mantenir l’establert normativament en aquesta subzona, tot especificant que no 
quedaran en “volum disconforme”, en comptes de “fora d’ordenació”. 

 
1.2.4 Incloure en l’articulat la fitxa urbanística del sector, com també la obligatorietat de 

cessió de l’aprofitament urbanístic que pertoca. 
 
1.3 Cal, pel que fa a la documentació: 
 
1.3.1 Incorporar un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, el qual haurà d’estar 

degudament informat per l’organisme competent. 
 
1.3.2 Excloure de la memòria qualsevol referència a que el document que es redacta és 

un avanç o un document d’aprovació incial. 
 
1.3.3 Incorporar en la memòria una justificació de l’encaix de la proposta amb les 

determinacions del Pla territorial de les Comarques centrals. 
 
1.3.4 La memòria del document, la regulació de la normativa urbanística com la fitxa 

proposada hauran de fer referència a un nou sector urbanitzable delimitat Patel 
amb ordenació concretada, en comptes del Polígon d’actuació urbanística PA-4 
plantejat, atès que aquesta figura de gestió és pròpia del sòl urbà no consolidat. 

 
1.3.5 En els plànols d’ordenació, qualificar els terrenys destinats a equipaments públics 

on hi ha el camp de futbol existent, amb la calu E2, que és la prevista pel POUM 
per als equipaments esportius. 

 
1.3.6 Suprimir la concreció del sostre corresponent a la cessió de l’aprofitament 

urbanístic, atès que això ho ha d’especificar el projecte de reparcel·lació 
corresponent. 

 
1.3.7 Completar el document amb tota la documentació que manca i que és pròpia dels 

plans parcials urbanístics, prevista a l’article 66 del Text refós de la Llei d’urbanisme 
i 84 a 89 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 
1.3.8 Cal incloure tota la documentació establerta en l’article 99 del Text refós de la Llei 

d’urbanisme. 
 
-2 Indicar a l’Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els 
plànols d’ordenació en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en 
compliment de l’article17.6 del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret 
305/2006, de 18 de juliol, i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual  
s’estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic als òrgans de 
la Generalitat de Catalunya competents per a la seva aprovació definitiva.  
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-3 Indicar a l’Ajuntament que els projectes que desenvolupin el pla hauran de donar 
compliment a les prescripcions dels informes emesos pels diferents organismes sectorials. 
 
-4 Comunicar-ho a l’Ajuntament.” 
 
Com a conseqüència d’aquest acord, i atès mai havia estat notificat a aquest Ajuntament 
l’informe del Servei de Planificació de la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat 
Terrestre, es sol·licità accés al mateix, una còpia del qual fou lliurada a través de correu 
electrònic a la secretaria municipal i el qual s’ha incorporat a l’expedient. 
 
L’equip tècnic redactor ha lliurat a aquest Ajuntament el Text refós de l’esmentat pla, el 
qual incorpora les prescripcions imposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central en l’acord de data 6 de març de 2015. 
 
Vist l’informe emès 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 la verificació del Text refós de 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 dos 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 
seva verificació i posterior publicació, als efectes de la seva executivitat. 
 
Obert el torn d’intervencions, l’arquitecte municipal, a petició de l’Alcaldia, explica els 
antecedents i els elements de contingut tècnic de la proposta, fent especial referència a 
aquells aspectes en que es modifica el document aprovat pel Ple de l’Ajuntament amb 
caràcter provisional. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat del presents (9), els quals 
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple (11). 
 
3.- A.P. 017/2015.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTAL 
DEL POUM, EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT  DE LA FITXA M35 
DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DEL POUM DE L’ ESQUIROL. 
 
Per part de la Sra. Ma. Carme Curós Garreta s’ha presentat davant d’aquest ajuntament la 
proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚM. 9, EN RELACIÓ A LA 
MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA FITXA M35 DEL CATÀLEG DE MASIES I 
CASES RURALS DEL POUM, redactada per l’arquitecte tècnic Jaume Pujols Romeu, amb 
l’objectiu de modificar el contingut de la fitxa corresponent al Mas Grieres. 
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Examinat el contingut material i formal-documental del Projecte, s’estima que aquest 
s’ajusta les disposicions contingudes en els articles 96 i següents del TRLU, així com els 
articles 107 i següents del RLU. 
 
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. 
 
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. 
 
Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics municipals i la Secretaria municipal, en sentit 
favorable. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM NÚM. 9, EN 
RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL CONTINGUT DE LA FITXA M35 DEL CATÀLEG DE 
MASIES I CASES RURALS DEL POUM, redactada per l’arquitecte tècnic Jaume Pujols 
Romeu, amb l’objectiu de modificar el contingut de la fitxa corresponent al Mas Grieres, 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 . 
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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, novament intervé, a petició de l’Alcaldia, l’arquitecte municipal 
per explicar els antecedents de la proposta, que amb el mateix objecte ja havia estat 
aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament a principis de l’any 2012. No obstant això, les 
modificacions introduïdes en el document són de caràcter substancial, pel que cal procedir 
a una nova aprovació inicial. Explica que tal i com es planteja ara, es tracta d’incloure en la 
fitxa uns volums que anteriorment no estaven reconeguts, de tal manera que es planteja 
una substitució de volums. S’indica, així mateix, que per aquesta modificació puntual s’ha 
adoptat com a model de fitxa la proposada en el cas del Prat de Sant Julià, model que serà 
el que s’utilitzarà d’ara en endavant. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat del presents (9), els quals 
representen la majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple (11). 
 
4.- A.P. 018/2015.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL REGLA MENT DE RÈGIM D’ÚS 
DELS HORTS URBANS DE TITULARITAT MUNICIPAL A L’ESQU IROL. 
 
Vist l’avantprojecte de Reglament de Règim d’ús dels horts urbans de titularitat municipal a 
l’Esquirol, elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda a l’efecte, en compliment de l’article 
62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals n’exigeix 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als 
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic 
de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, 
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril. 
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Atès que l’article 178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació 
inicial. 
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  APROVAR INICIALMENT el Reglament de Règim d’ús dels horts urbans de 
titularitat municipal a l’Esquirol, segons el text que s’adjunta als presents acords. 
 
Segon.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA i, si s’escau, audiència als interessats, els 
presents acords i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al bisetmanari 
El 9 Nou i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.-  DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació. 
 
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica que s’han mantingut converses amb els 
veïns, i que el tipus de cessions que es proposa realitzar són similars a les que es fan en 
altres municipis més grans, i que es va creure necessari de tirar endavant una proposta 
d’aquestes característiques. 
 
El Sr. Comas intervé per manifestar que el que es vol cedir no és de propietat municipal. 
 
El Secretari li respon que els solars que seran objecte de cessió, una vegada aprovat el 
reglament i previs els tràmits oportuns, provenen de les cessions obligatòries del PMU 8 de 
Cantonigròs, i que la reparcel·lació ja fou aprovada en el seu moment, tot i que és possible 
que encara no s’hagi procedit a la inscripció al registre de la propietat. No obstant, si això 
fos així, es requeriria als promotors per tal que s’inscrivís aquesta reparcel·lació. 
 
Sotmesa la proposta a consideració del Plenari, aquesta és aprovada per set (7) vots a 
favor (Srs. Montanyà, Callejón, Bagaria, Riera, Castells i Pàmies, i Sra. Molas) i dos (2) 
vots en contra (Sr. Comas i Sra. Rodrigo). 
 
5.- A.P. 019/2015.- APROVACIÓ DE DECLARACIÓ DE DISP ONIBILITAT DELS 
CRÈDITS RELATIUS DEL CAPÍTOL I DEL PRESSUPOST DE DE SPESES 
CORRESPONENTS A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE D ESEMBRE DE 
2012 DEL PERSONAL I EL SEU ABONAMENT.  
 
La Disposició addicional dotzena de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per 
a l’any 2015 estableix la recuperació de la paga extraordinària del mes de desembre de 
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2012 dels treballadors públics dels imports efectivament deixats de percebre com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com la paga addicional del 
complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de 
desembre de 2012. 
 
Aquesta disposició estableix que els imports que es podran abonar per aquest concepte, 
sobre l’import deixat de percebre per cada treballador, serà l’equivalent a la part 
proporcional corresponent als primers 44 dies de paga extraordinària i condicionat al 
compliment de cada administració al compliment dels criteris i procediments establerts en 
la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera. 
 
En data 20 de desembre de 2012 el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol (aleshores Santa 
Maria de Corcó) va acordar, d’acord amb l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril, 
declarar no disponibles els crèdits del Capítol I del pressupost de despeses de 
l’Ajuntament corresponents a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del 
personal al servei de la corporació 
 
En data 27 d’abril de 2015 el secretari-interventor ha emès informe acreditatiu conforme es 
compleixen les prescripcions establertes en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 de abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. 
 
D’acord amb la Disposició Addicional dotzena de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat (PGE), l’article 33 del RD 500/1990, de 20 d’abril i l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, proposo al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Declarar disponibles els crèdits relatius a la part proporcional corresponent als 
primers 44 dies de paga extraordinària que en data 20 de desembre de 2012 el Ple de 
l’Ajuntament va acordar-ne la seva no disponibilitat i d’acord amb els càlculs efectuats pel 
Servei d’Assistència en Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. 
 
Segon.-  Abonar aquests imports als treballadors de l’Ajuntament que no varen percebre la 
paga extraordinària de l’any 2012 i que figuren a l’expedient. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord al Servei d’Assistència en Recursos Humans de la 
Diputació de Barcelona, als efectes corresponents. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels presents (9). 
 
6.- A.P. 020/2015.- APROVACIÓ DE DELCARACIÓ EN RELA CIÓ A LA LLEI 
D’EDUCACIÓ (LOMCE), QUE ES PROPOSA INCLOURE PER LA VIA D’URGÈNCIA.  
 
Amb caràcter previ, i a proposta de l’Alcaldia, es proposa al Ple la inclusió d’aquest punt a 
l’ordre del dia per la via d’urgència. 
 
Sotmesa a votació, s’aprova la inclusió del punt, per via d’urgència, a l’ordre del dia del Ple, 
per unanimitat dels presents. 
 
L’acord que es proposa d’adoptar és el següent: 
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Atès que l’aprovació de la Llei d'educació (LOMCE) suposa, entre d’altres coses: 
 

� Obrir la porta a la privatització de l’educació pública. 
 

� Atacar el model d'immersió escolar vigent a Catalunya, un model d’èxit des de fa 30 
anys, i menystenir el català qualificant-lo d’assignatura “específica”. 
 

� Centralitzar i espanyolitzar el sistema educatiu. 
 

� Obrir la porta a una selecció prematura entre els alumnes. 
 

� Recuperar l’obligació de què les famílies hagin de triar entre l’assignatura de religió 
catòlica i una altra assignatura que s'anomenarà “Valores Sociales y Cívicos”. Això 
suposa una greu vulneració del què el Tribunal Suprem ha establert reconeixent el 
dret dels alumnes a no haver de fer una alternativa concreta a l’assignatura de 
religió. 
 

� Atemptar contra el dret de participació democràtica de famílies, alumnes i 
professorat en el govern del centre. Converteix el consell escolar en un òrgan 
consultiu sense cap capacitat decisòria. 

 
Per tots aquests motius, el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol vol manifestar, de nou, el seu 
posicionament i aprovar la següent: 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 
 

� Que el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol considera  que la nova Llei d'educació 
(LOMCE) del ministre Wert és inacceptable perquè proposa una contrareforma 
educativa retrògrada, recentralitzadora i inútil que vulnera les competències en 
matèria d’educació recollides en l’Estatut d’Autonomia i la Llei d’Educació de 
Catalunya (LEC). 

 
� Que el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol manifesta que donarà suport a la comunitat 

educativa del districte en totes aquelles accions de caràcter reivindicatiu, i pacífic, i 
de desobediència a la LOMCE que tinguin per objectiu garantir l’educació pública, 
de qualitat i en català. 
 

Sense que es produeixin intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels presents (9). 
 
7.- 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 020/2015 a la 039/2015, dictades entre els dies 17 de març i 7 de maig de 2015. 
 
La Secretaria municipal indica que per un problema informàtic no s’ha pogut posar a 
disposició dels regidors la totalitat de les resolucions adoptades durant el període indicat, 
però les posa a disposició dels regidors i regidores una vegada s’hagi pogut solucionar 
aquest problema i s’hagin pogut recuperar els documents. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
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8.- 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 
007/2015 a 057/2015; adoptats en sessions de dates 2 de febrer, 23 de febrer, 9 de març, 
23 de març i 20 d’abril de 2015. 
 
Igual que en el cas de les resolucions, la Secretaria municipal indica que per un problema 
informàtic no s’ha pogut posar a disposició dels regidors la totalitat dels acords adoptats 
durant el període indicat, però els posa a disposició dels regidors i regidores una vegada 
s’hagi pogut solucionar aquest problema i s’hagin pogut recuperar els documents. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSIT AT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 1R TRIMESTRES DE 2015.  
 
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 de l’informe trimestral 
sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 1r trimestre de l’exercici 
2015, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la 
qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
El Secretari informa que des del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques s’han 
refós en un de sòl els dos documents que s’enviaven anteriorment. 
 
10.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUP OST MUNICIPAL, 1R 
TRIMESTRE DE 2015. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2015 a data 31 de març, 
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. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde, i atès que el d’avui és el darrer Ple ordinari del 
present mandat, fa un agraïment públic a tots els regidors i regidores del consistori per la 
feina realitzada. També agraeix en concret a Cabrerès i Progés la seva participació en la 
política municipal al llarg dels darrers 25 anys (si bé amb denominacions diverses), tot 
dient que espera que tornin aviat. 



Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  12 

 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.45 
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 


