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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 13/2019 
 
NÚM.: 13/2019 
DATA SESSIÓ: 23 DE DESEMBRE DE 2019 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 041 a 042. 
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 
Sra. Alba Molas i Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sra. Sílvia Grau Parramon 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sr. Francesc Illamola Puntí 
 
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. 041/2019.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
DEL POUM DE L’ESQUIROL, NÚM. 01/2019, EN L’ÀMBIT DEL SECTOR PMU 8 DE 
CANTONIGRÒS. 
 
Per part de URBANING (IDEEM INNOVA SL), per encàrrec d’aquest Ajuntament, s’ha 
redactat la proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE L’ESQUIROL, NÚM. 
01/2019, EN L’ÀMBIT DEL SECTOR PMU 8 DE CANTONIGRÒS. 
 
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. 
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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 l’àmbit objecte de modificació. 
 
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. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE L’ESQUIROL, 
NÚM. 01/2019, EN L’ÀMBIT DEL SECTOR PMU 8 DE CANTONIGRÒS, redactada per 
URBANING (IDEEM INNOVA SL) per encàrrec d’aquest Ajuntament. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient 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 El Punt - Avui, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al tauler d’edictes electrònic. 
 
El termini d’informació pública es computarà a partir de l’endemà de la darrera publicació 
en un diari oficial. 
 
Tercer.- Requerir als organismes afectats per raó de les serves competències sectorials 
l’emissió dels preceptius informes, indicant que aquest ha d’emetre’s en el termini d’un 
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mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
 
Sense que es produeixin intervencions, es sotmet la proposta a consideració del Plenari, 
essent aprovada per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 042/2019.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST GENERAL 
DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2020, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE 
PERSONAL. 
 
Atès el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; els articles 2 a 23 
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; i la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 
Vist l’expedient annex, relatiu al projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2020, la 
plantilla de personal de la corporació i les bases d’execució del pressupost. 
 
Vist l’informe de la secretaria intervenció, així com la memòria de l’alcaldia 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el projecte de Pressupost Ordinari de l’Ajuntament de l’Esquirol per 
l’exercici 2020, de conformitat amb el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El resum per capítols, expressat aquí en euros, 
queda fixat de la forma següent: 
 
PRESSUPOST 2020 
 
INGRESSOS 
 
1. Operacions no financeres 
 
1.1. Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Impostos directes 1.260.000,00 Euros 
CAPÍTOL II Impostos indirectes 155.000,00 Euros 
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 688.770,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 808.350,00 Euros 
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 14.932,00 Euros 

 
1.2. Operacions de capital 

 
CAPÍTOL VI Alienació d’inversions reals 30.000,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de capital 114.000,00 Euros 
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2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 600.000,00 Euros 
 Total ingressos 3.671.052,00 Euros 

 
DESPESES 
 
1. Operacions no financeres 
 
1.1. Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Despeses de personal 696.362,00 Euros 
CAPÍTOL II Despeses corrents en bens i serveis 1.279.270,00 Euros 
CAPÍTOL III Despeses financeres 700,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 214.320,00 Euros 

 
1.2. Operacions de capital 
 

CAPÍTOL VI Inversions reals 1.428.000,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de Capital 0,00 Euros 

 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 52.400,00 Euros 
 Total despeses 3.671.052,00 Euros 

 
Segon.- Aprovar les bases d’execució del pressupost obrants a l’expedient d’aprovació del 
pressupost. 
 
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal annexa a l’expedient d’aprovació del pressupost 
municipal 
 
Quart.- Exposar aquest acord al públic de la forma reglamentària juntament amb 
l’expedient tramitat per un termini de 15 dies, considerant-se definitivament aprovat el 
Pressupost en el cas que durant el referit termini no es presenti cap reclamació, i entrarà 
en vigor en l’exercici al qual es refereix quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Obert el torn d’intervencions, l’alcaldia explica que es va reunir amb els regidors de Junts x 
Cat fa 15 dies per explicar-los les inversions previstes en aquest pressupost i la resta de 
detalls. 
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Fa un desgranament de les inversions més importants que es preveu de realitzar, segons 
consten en el pla d’inversions, així com de les modificacions més importants respecte del 
pressupost de l’exercici anterior. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, es sotmet la proposta a consideració del 
Plenari, essent aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.30 
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 


