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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 14/2015 
 NÚM.: 14/2015 
DATA SESSIÓ: 14 DE DESEMBRE DE 2015 CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA ACORDS PLENARIS: A.P.- 052 a 053. 
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 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 
Sr. Joan Callejón i Creus 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias  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. 052/2015.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
  Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 10/2015, de 21 de setembre  Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 11/2015, de 5 d’octubre  Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 12/2015, de 9 de novembre  Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 13/2015, de 23 de novembre 
 
Sense que hi hagi esmentes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, resultant 
aprovades per unanimitat dels presents.  
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2.- A.P. 053/2015.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 1/2015 
DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL. 
 
Examinat l’expedient de modificació de crèdit 1/2015 del vigent Pressupost, en les modalitats de crèdit extraordinari, suplement de crèdit, incorporació de romanents, majors ingressos i transferències entre partides. 
 Vist el que preveuen els articles 177 i següents del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en relació a les modificacions de crèdit en les diferents modalitats. Correspon al president de la Corporació ordenar la incoació de l’expedient corresponent, el qual haurà de ser prèviament informat 
per la Intervenció, i sotmetre’l a l’aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. Seran així mateix d’aplicació les normes 
sobre informació, reclamació i publicitat dels pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei.  
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents.  
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament Ple, que acordarà, al mateix temps, l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de 
crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de crèdit extraordinari.  
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la Secretaria General. 
 Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal en les modalitats indicades, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 ACORDS: 
 Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 1/2015 del vigent 
Pressupost Municipal en les modalitats de crèdit extraordinari, suplement de crèdit, 
incorporació de romanents, majors ingressos i transferències entre partides segons el següent detall: 
 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES  
Partida pres. Títol Tipus Import 
1.342.61903 Altres inversions de reposició en 

infraestructures i béns (camp de futbol) 
Crèdit extraordinari 1.215,00 Eur 

1.231.16000 Seguretat Social Suplement de crèdit 71.000,00 Eur 
1.1532.13000 Retribucions personal laboral Transf. de crèdit 2.000,00 Eur 
1.334.11000 Retribucions bàsiques eventual cultura Transf. de crèdit 4.500,00 Eur 
1.430.13000 Retribucions personal laboral Transf. de crèdit 2.000,00 Eur 
1.912.10000 Retribucions càrrecs electes Transf. de crèdit 15.000,00 Eur 
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1.932.22708 Serveis de recaptació a favor de l’entitat Transf. de crèdit - 23.500,00 Eur 
1.132.61902 Remodelació accessos escola (millora 

espai públic urbà) 
Inc. rom. de crèdit 16.422,38 Eur 

1.171.62100 La Pollancreda (1a fase) Inc. rom. de crèdit 10.000,00 Eur 
1.333.62204 Local entitats aparell elevador Inc. rom. de crèdit 9.680,50 Eur 
1.336.61901 Altres inversions infraest. ponts Inc. rom. de crèdit 10.468,00 Eur 
1.454.61900 Infraestructures camins locals Inc. rom. de crèdit 5.913,78 Eur 
1.342.61903 Altres inversions de reposició en 

infraestructura in bens (camp de futbol) 
Inc. rom. de crèdit 16.285,00 Eur 

 TOTAL MODIFICACIONS DE DESPESA  140.984,66 Eur 
 MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

Partida 
pressupostària 

Títol Import 
1.75080 TRANSF. CAPITAL ADMO GENERALITAT 16.285,00 Eur 
1.87000 ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 72.215,00 Eur 
1.87010 ROMANENT PER A DESPESES FIN. AFECTAT 52.484,66 Eur 
 Segon.- L’increment de despesa proposat es finança mitjançant superàvit del propi 
pressupost, amb nous compromisos d’ingrés, amb incorporacions de romanents (per a despeses generals, en alguns casos, i per a despeses amb finançament afectat amb 
altres) i amb baixes de crèdits d’altres partides del Pressupost vigent no compromeses, les dotacions de la qual s’estimen reduïbles sense pertorbació del servei, segons el detall 
indicat, essent el resum del pressupost, una vegada modificat, el que segueix:  INGRESSOS 
 
1. Operacions no financeres 
 1.1. Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Impostos directes 1.110.500,00 Euros 
CAPÍTOL II Impostos indirectes 29.000,00 Euros 
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 743.560,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 567.160,00 Euros 
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 12.170,00 Euros 

 
1.2 Operacions de capital 

 
CAPÍTOL VI Alienació d’inversions reals 10,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de capital 503.654,00 Euros 

 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 124.699,66 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 0,00 Euros 
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 Total ingressos 3.090.753,66 Euros 
 
DESPESES 
 1. Operacions no financeres 
 1.1 Operacions corrents  

CAPÍTOL I Despeses de personal 617.706,00 Euros 
CAPÍTOL II Despeses corrents en bens i serveis 884.400,00 Euros 
CAPÍTOL III Despeses financeres 5.500,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 166.680,00 Euros 

 
1.2  Operacions de capital 
 

CAPÍTOL VI Inversions reals 1.305.417,66 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de Capital 6.200,00 Euros 

 2. Operacions financeres  
CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 104.850,00 Euros 
 Total despeses 3.090.753,66 Euros 

 Tercer.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació. 
 Quart.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es 
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. 
 Comentada la modificació pressupostària proposada per part de l’Alcalde i del Secretari, i 
sense que hi hagi més intervencions, la proposta és aprovada per (6) vots a favor (Srs. Montanyà, Vagaria, Garolera, Martínez i Pons, i Sra. Molas) i tres (3) abstencions (Srs. Bancells i Corominas, i Sra. Triola). 
 3.- 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 126/2015 a la 161/2015, dictades entre els dies 30 de setembre i 9 de desembre 
de 2015.  
Els membres del Ple es donen per assabentats.  
El Sr. Bansell pregunta en relació a la Resolució 128/2015, sobre una subvenció a una entitat per a la restauració de l’ermita del Puig Agut.  
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El Sr. Garolera li respon que si bé no és en aquest terme municipal (sinó que és de 
Manlleu), el cert és que hi ha una certa devoció per part dels veïns de Sant Martí Sescorts. Que les obres realitzades han estat sufragades pels ajuntaments de Manlleu i de Torelló, a 
més de col·laboradors privats. Van demanar ajuda a l’Ajuntament, sense concretar-ne la quantia, que al final es va decidir que fos de 300 euros, per ajudar a pagar part de la pintura i de la restauració dels vitralls. 
 4.- 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 
094/2015 a 115/2015; adoptats en sessions de dates 6 d’octubre, 19 d’octubre i 2 de novembre de 2015. 
 Els membres del Ple es donen per assabentats.  5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT MITJÀ A PROVEÏDORS, 3R TRIMESTRE 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 3r 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. 
 6.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 3R TRIMESTRE DE 2015. 
 Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2015 a data 30 de 
setembre, en aplicació del que disposa l’article 207 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret legislatiu 27/2007, de 5 de març, que estableix que trimestralment, la intervenció presentarà al Ple Corporatiu, per conducte de 
l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell de desagregació en què s’executi, mitjançant lliurament de còpia a cada un dels regidors i regidores, per la qual cosa el Ple 
es dóna per assabentat.  7.- PRECS I PREGUNTES. 
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Obert el torn d’intervencions, el Sr. Bansell demana que se’ls faciliti més informació 
rellevant del que passa al municipi. Demana que se’ls tingui més en compte de cara a proposar i participar, i posa com a exemples de manca d’informació el tema del circuit 
inclusiu i la trobada de geganters.  El Sr. Alcalde li respon que es demana a les entitats els actes programats dels 2 propers 
mesos i que aquesta informació es reparteix i es publica al web i al facebook de l’Ajuntament. Diu que les portes de l’Ajuntament els són obertes, tot i que, diu, encara no 
ens heu demana res, i que considera que no estan (referint-se al grup de CiU) mal informats. Diu que en aquests mesos no s’ha fet cap acte institucional.  
El Sr. Banell diu que també fa referència a idees sobre nous projectes.  
El Sr. Alcalde li respon que les consultes sobre aquest tema es fa entre el membres de l’equip de govern, del qual CiU no en forma part.  
La Sra. Triola demana que se’ls informi abans que les coses es facin públiques..  
La Sra. Molas proposa que l’agenda que elabora la tècnica a partir de les activitats de les entitats se’ls passi, indicant que són les entitats qui les han organitzat, i l’Ajuntament no hi ha intervingut, en la programació. 
 El Sr. Alcalde diu que segurament que hi ha coses de les quals es podria informar al grupa 
de CiU, però reconeix que ara mateix no sap què.  
El Sr. Corominas pregunta en relació al clavegueram de Cantonigròs.  El Sr. Alcalde li respon que aquesta és una qüestió que fa temps que es mou. Que fa uns 
15 dies es va lliurar el projecte del Pedró i del Puig i que en menys d’una setmana es disposarà del de Cantonigròs. 
 El Sr. Corominas diu que caldria saber com estan els desaigües del poble.  
El Sr. Puntí diu que no cal oblidar quin va ser el resultat de les eleccions, i que el criteri que han de fer servir és el de l’equip de govern, ja que vosaltres (referint-se al grup de CiU) sou 
oposició. Això és el què ha volgut el poble, diu.  El Sr. Bansell pregunta ara sobre la llicència d’activitats del bar del pavelló. 
 L’Alcalde li respon que el que s’està fent ara és un nou concurs per a l’adjudicació de 
l’explotació, obert a tothom.  El Sr. Bansell demana sobre les activitats a la piscina de Cantonigròs. 
 El Sr. Alcalde li respon que s’estan fent cursets per als més petits en lloc d’anar a Manlleu. 
S’han ofert les instal·lacions a l’AMPA i se’ls fa el mateix preu però amb el transport i la monitora inclosos. Deu nens van a Cantonigròs i 18 van a Manlleu, els més grans, que pel tipus d’activitat a realitzar el tamany de la piscina no els encaixava. 
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La Sra. Triola informa que la Caixa ofereix ajuts de cara a la gen gran, i que l’Ajuntament 
ho podria demanar, fet en el qual insisteix en Sr. Corominas.  
El Sr. Alcalde explica que és coneixedor d’aquest tipus d’ajuts i que des de l’Ajuntament es demana per al reforç escolar i pel circuit inclusiu.  
La Sra. Molas diu que demà mateix anirà a veure a la directora de l’oficina.  
El Sr. Corominas pregunta en relació a una zona d’aparcaments a Cantonigròs, sobre un “projecte” que un particular va presentar a l’Ajuntament fa uns 4 o 5 mesos.  
El Sr. Alcalde li respon que fou el Sr. I. C. i que d’això fa ½ any. Es proposava una barrera de cases i fer l’aparcament al davant. Des de l’equip de govern van considerar, explica, 
que aquest carrer havia d’estar lliure de vehicles i se li va proposar l’aparcament al lateral, sobre la qual cosa encara no s’ha manifestat.  
El Sr. Corominas diu que aquesta proposta no lliga amb res, ja que es perd molt terreny. El problema és, segons ell, que tothom va a comprar i es necessita un aparcament al costat 
de les botigues.  La Sra. Molas proposa un sistema similar al que es fa servir a Rupit en aquesta zona. 
Afirma que els que aparquen malament són els mateixos veïns.  
El Sr. Corominas diu que la solució es marcar zones de càrrega i descàrrega, de tal manera que es pot exigir la retirada dels vehicles i evitar així que el camió aparqui en doble 
filera.  Es produeix una discussió creuada entre diversos regidors, en la qual es parla sobre la 
possibilitat de sancionar i exigir, i sobre diferents aspectes de la mobilitat.  
El Sr. Bansell pregunta sobre el motiu que ha portat a escollir la ubicació de la zona d’autocaravanes.  
El Sr. Alcalde li respon que per què es tracta d’un espai públic i es va triar el millor de Cantonigròs i de l’Esquirol. Diu que hi ha lloc per a 7 o 8 autocaravanes i que és més 
atractiu a Cantonigròs. La tria es va fer juntament amb l’empresa que ha de fer la instal·lació i amb Osona Turisme, i perquè es tracta d’una zona verda. Recorda que els comerciants es queixen que els visitants aparquen al camp de futbol i se’n van a la 
Foradada.  
El Sr. Corominas diu que s’ha de treure trànsit del centre de Cantonigròs.  El Sr. Alcalde li respon que a l’Esquirol també. 
 La Sra. Triola diu que dilluns va baixar a la Foradada i que les baranes estaven totes 
tirades a terra i que hi ha un forat que suposa un perill per caure.  La Sra. Molas li respon que s’han d’arreglar i el Sr. Alcalde que ja està previst. Es critica 
com van equipats alguns “turistes”.  
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La Sra. Triola, en referència al camí nou de Can Puntí, diu que caldria senyalitzar que no hi 
passin cotxes.  
El Sr. Alcalde li respon que està previst. Que s’instal·laran pals verds i tanques de fusta, i al punt mig del camí, també. També s’instal·laran pilotes per evitar que hi entrin les motos.  
La Sra. Triola demana que s’hi posin papereres.  
El Sr. Alcalde li respon que els que hi entenen diuen que no, però reconeix que potser se n’hi posaran.  
La Sra. Triola pregunta, i un banc?  
El Sr. Alcalde li respon que també, que 4 o 5 bancs.  El Sr. Bansell pregunta sobre com funciona el tema de les voreres, fent referència al fet 
que s’han arreglat les de can Juvanteny i can Segalés.  
El Sr. Alcalde diu que l’Ajuntament hi posa la ma d’obra i la propietat hi posa el material.  El Sr. Corominas demana que hi hagi un canvi de normativa en relació a l’exigència 
d’haver de fer les voreres amb llosa de pedra del país a Cantonigròs, ja que, segons diu, és molt dificultós trobar-ne. 
 El Sr. Alcalde li respon que en parlaran entre l’equip de govern, però que a ell li sembla 
que ha de quedar tal i com està ara.  Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.20 
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 


