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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 02/2021 
 
NÚM.: 02/2021 
DATA SESSIÓ: 1 DE FEBRER DE 2021 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 002 a 011. 
HORA: 19.00 HORES 
LLOC: SALA DEL CASAL DEL AVIS 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Àlex Montanyà 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 
Sr. Joan Callejón i Creus 
Sr. Francesc Illamola i Puntí 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sra. Alba Molas i Rifà  
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 
 
L’Alcalde dóna la benvinguda al públic i als electes assistents i dóna peu a l’obertura de la 
sessió. Seguidament emplaça 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. 002/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

 Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 06/2020, de 14 de desembre de 
2020. 

 Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 01/2021, de 20 de gener de 
2021. 

 
Sense que es manifestin esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, 
resultant aprovades per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 003/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON 
MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I 
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PER CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 3R TRIMESTRE DE 
2020, 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 3r trimestre de 2020, 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 3r trimestre de 2020 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

3r Trimestre de 2020:      1.310,26 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:           672,43 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2020)      24,78 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 3r trimestre de 2020, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

3r Trimestre de 2020:      1.310,26 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:           672,43 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2020)       24,78 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 membres del Plenari, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat del presents. 
 
3.- A.P. 004/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
POUM DE L’EXQUIROL PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG 
DE MASIES I CASES RURALS A L’ESQUIROL. 
 
Per part de l’Arquitecte Miquel Surinyac Pous, per encàrrec d’aquest Ajuntament, s’ha 
redactat la proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE L’ESQUIROL POUM DE L’ESQUIROL, PER A LA 
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REDACCIÓ D’UN PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (PEM) 
A L’ESQUIROL. 
 
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, llevat que se n’acordi un de superior. 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 PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE L’ESQUIROL POUM DE L’ESQUIROL, PER A LA 
REDACCIÓ D’UN PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (PEM) 
A L’ESQUIROL, redactada per l’Arquitecte Miquel Surinyac Pous, per encàrrec d’aquest 
Ajuntament. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de 45 dies naturals, 
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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 i al tauler 
d’anuncis electrònic de la corporació. 
 
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 
mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Callejón demana un aclariment sobre si la denominació 
es refereix al nucli de l’Esquirol o al municipi. 
 
L’Alcalde aclareix que fa referència al conjunt del municipi, i explica la importància de 
l’instrument per al desenvolupament rural. S’ha anat casa per casa, explica. Ja en relació a 
les possibilitats que ofereix l’instrument, explica que es preveu la possibilitat d’ampliar-ne 
els usos i d’ampliacions físiques.. El que es pretén és la rehabilitació i la recuperació de les 
masies, evitant el despoblament del medi rural. Cal felicitar a l’autor pel treball realitzat, i 
explica que el catàleg vigent es va aprovar des d’un despatx de Barcelona. 
 
El Sr. Pons demana si el catàleg es penjarà o es podrà consultat. 
 
El Secretari li respon que sí, que s’hi facilitarà l’accés per mitjans telemàtics i també físics 
durant el termini d’informació pública. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
4.- A.P. 005/2021.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA ESPECIAL DEL 
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE L’ESQUIROL. 
 
Vist el projecte de PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE 
L’ESQUIROL, d’iniciativa municipal, redactat per l’Arquitecte Miquel Surinyac Pous, per 
encàrrec d’aquest Ajuntament, per a la identificació i regulació de les masies, cases rurals i 
altres edificacions a què fan referència els arts. 47.3 i 50 del TRLUC. 
 
Vistos els informes tècnic i jurídic al respecte de la seva adequació a l’objecte i funcions 
previstes a la legislació urbanística de Catalunya, i atès que el contingut formal i 
documental del qual s’ajusta a allò establert als articles 67 i 69 del TRLUC, i als articles 92 
i 94 del RLUC. 
 
D’acord amb allò previst a l’article 52.2.c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL CATÀLEG DE MASIES 
I CASES RURALS DE L’ESQUIROL, d’iniciativa municipal, redactat per l’Arquitecte Miquel 
Surinyac Pous per encàrrec d’aquest Ajuntament. 
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Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de 45 dies naturals, 
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 i al tauler 
d’anuncis electrònic de la corporació. 
 
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 
mes, llevat que una disposició n’autoritzi un de més llarg. 
 
Obert el torn d’intervencions, no es produeixen intervencions, en haver-se debatut aquest 
punt juntament amb el punt anterior. 
 
Es sotmet la proposta a consideració del Plenari, resultant aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
5.- A.P. 006/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE COMRPOMÍS DE PARTICIPACIÓ EN 
EL FINANÇAMENT D’ACTUACIONS A REALITZAR EN EL MARC DEL CONVENI 
D’ABASTAMENT D’OSONA SUD. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Esquirol delegat el servei d’aigua en alta al Consell Comarcal 
d’Osona.  
 
Vist que el municipi de l’Esquirol està integrat dins de l’abastament d’Osona Sud. 
 
Considerant que en la Comissió de seguiment del conveni de l’abastament d’Osona Sud 
de data 28 d’octubre de 2020 el Consell Comarcal i Aigües d’Osona van exposar el 
finançament de les actuacions per les quals es disposa del 60% de l’import per part de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Aquestes actuacions es concreten en: 
 

- Construcció d’un dipòsit de regulació a Sant Marc 
- Construcció d’un dipòsit de regulació a Montrodon 
- Instal·lació de filtres de sorra a l’ETAP d’Osona Sud a Manlleu 
- Control de cabals captats i lliurats 

 
Atès que Aigües d’Osona serà el promotor d’aquestes actuacions i la part no finançada 
l’hauran d’aportar els ajuntaments, repartint l’import d’acord amb la dotació assignada i la 
mitjana dels consums dels darrers 3 anys, quedant en els imports següents:  
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de l’Esquirol es compromet a aportar la quantitat indicada en el 
quadre anterior, repartit en 10 anys a partir de 2022, el què correspon a la quantitat anual 
que figura en el quadre que segueix. 
 

AIGUAFREDA 2.858,01 €       714,50 €            
BALENYÀ 6.779,94 €       1.694,98 €        
CALLDETENES 4.415,88 €       1.103,97 €        
CENTELLES 5.728,36 €       1.432,09 €        
EL BRULL 337,86 €          84,47 €              
FOLGUEROLES 2.638,53 €       659,63 €            
LES MASIES DE RODA 1.829,68 €       457,42 €            
MALLA 781,95 €          195,49 €            
MANLLEU 29.652,07 €    7.413,02 €        
RODA DE TER 8.822,28 €       2.205,57 €        
SANT JULIÀ VILATORTA 1.856,17 €       464,04 €            
SANT MARTÍ DE CENTELLES 1.791,00 €       447,75 €            
SANTA EUGÈNIA DE BERGA 7.556,41 €       1.889,10 €        
L'ESQUIROL 4.731,13 €       1.182,78 €        
SEVA 6.155,15 €       1.538,79 €        
TARADELL 9.900,18 €       2.475,05 €        
TAVÈRNOLES 610,80 €          152,70 €            
TONA 10.933,60 €    2.733,40 €        
TOTAL 107.379,01 €  26.844,75 €      

Quota anual 
per municipi

Quota 
trimestral per 

municipi
Municipis
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Segon.- L’Ajuntament de l’Esquirol es reserva la facultat de decisió en relació a si aquest 
import anual es repercutirà a vol repercutir a tarifa d’aigua en baixa o suportar directament 
per l’ajuntament, en tot cas des de l’ajuntament s’abonarà a Aigües d’Osona com una 
quota trimestral. 
 
Tercer.- L’Ajuntament de l’Esquirol es compromet a tenir aquesta partida prevista al 
pressupost de 2022 i en els successius fins arribar a l’import total. 
 
Quart.- En el supòsit que Aigües d’Osona obtingui baixes econòmiques en el procés 
d’execució de les actuacions,  aquestes es regularitzaran en els imports de l’última 
anualitat.  
 
Cinquè.- L’Ajuntament de l’Esquirol manifesta el seu interès en que es duguin a terme les 
actuacions per les quals es disposa de finançament de l’ACA en el benentès que són 
necessàries per l’abastament d’Osona Sud al qual pertany el municipi de l’Esquirol. 
 
Explicada la proposta per part de l’Alcaldia, i sense que es produeixin més intervencions 
per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa a la seva consideració, resultant 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
6.- A.P. 007/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE MODIFICAT 
D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS I DE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
ADMINISTRATIU D’OBRA PER A LA SEVA EXECUCIÓ. 
 
En data 1 d’abril de 2019 el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol va adoptar l’acord plenari 
núm. 008/2019, pel qual s’adjudicà el contracte administratiu d’obres relatiu a l’execució de 
les contingudes en el PROJECTE EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A CANTONIGRÒS, 
a l’empresa SEÑALES GIROD SL (avui GIRODSERVICES SL, pel preu de 207.000,00 
Eur, més el 21% d’IVA, 43.470,00 Eur, en total 250.470,00 Eur. 
 
Per part de l’empresa adjudicatària i de la direcció facultativa es va posar de manifest la 
necessitat de modificar el projecte per circumstàncies noves, no previstes en el projecte 
inicial, procedint-se per part de la direcció facultativa a la modificació del projecte indicat, 
per posteriorment sotmetre’l a consideració del Ple municipal. 
 
Per part de la Direcció facultativa de les obres dites es redacta i presenta per a la seva 
aprovació, projecte tècnic modificat on es recullen detalladament les modificacions, que 
consisteixen en la introducció d'unitats noves i en augment d'unitats ja previstes. 
 
A la Memòria del projecte es descriuen les circumstàncies noves i causes imprevistes que 
fan necessària la modificació del contracte. 
 
Vist que l'import de la modificació no supera el 20 % del preu primitiu del contracte ni 
suposa alteració substancial de les obres contractades, així com la justificació de les 
causes que motiven aquesta modificació segons consta en la memòria redactada per la 
Direcció facultativa de les obres. 
 
Es compleixen els requisits necessaris per a la modificació del contracte establerts als 
articles 203 a 206, i d’acord amb el procediment regulat a l’article 207, i se’ns perjudici del 
que estableix l’article 191, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
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públic, segons els informes tècnics que consten a l'expedient. 
 
L'import líquid de la modificació ascendeix a 138.998,12 euros, una vegada deduïda la 
baixa de la licitació principal, quantia que no supera el 20% del preu primitiu del contracte 
ni suposa una alteració substancial del mateix. 
 
La competència per aprovar l'expedient de modificació és de l'òrgan de contractació, sent 
en aquest cas el Ple de la Corporació, motiu pel qual es proposa al Ple de l’Ajuntament de 
l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el projecte modificat PROJECTE EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL A 
CANTONIGRÒS, per import de 244.301,03 euros, més 51.303,22 euros d’IVA, en total 
295.604,25 euros, atorgant al contractista un termini d’audiència pel termini de tres dies 
hàbils. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació del contracte administratiu d’obres EXECUCIÓ 
DE LES OBRES CONTINGUDES EN EL PROJECTE EXECUTIU D’APARCAMENT I VIAL 
A CANTONIGRÒS, adjudicat a la mercantil GIRODSERVICES SL pel preu inicial de 
250.470,00 euros (IVA inclòs), encomanant-li a aquesta l’execució de les obres 
contingudes en el projecte reformat, l’import del qual ascendeix a 295.604,25 euros (IVA 
inclòs). 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al contractista per tal que en el termini de deu dies hàbils 
des del següent al de recepció de la mateixa, procedeixi a l'ampliació de la garantia 
definitiva en l'import de 1.865,05 euros, i a la formalització del contracte. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Joan Callejón manifesta que s’ha fet el negoci del 
segle, ja que el pressupost d’execució d’augmenta en 50.000 euros però en canvi hi ha 4 
places d’aparcament menys. 
 
El Sr. Alcalde explica que hi ha dues places d’aparcament que no estan dividides i en dues 
més hi ha un lavabo químic. 
 
El Sr. Callejón i el Sr.. Alcalde discuteixen sobre si les places hi són o no hi són 
 
El Sr. Callejón demana si éstà tot pagat. 
 
El Sr. Acalde i el Secretari expliquen que els pagaments estan al dia. 
 
Es discuteix sobre la partida pressupostària i la seva denominació, la qual no coincideix 
exactament amb el nom del projecte que s’està executant. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre si els propietaris del PMU8 de Cantonigròs han pagat. 
 
El Sr. Alcalde li respon sobre l’existència d’un conveni en relació a aquest assumpte i que 
s’està al seu contingut sobre els pagaments a realitzat per part dels propietaris. 
 
Sense que hi hagi més intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és 
sotmesa a la seva consideració, resultant aprovada per VUIT (8) vots a favor (Srs. 
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Montanyà, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons; i Sres. Grau, Puigdesens i Redon) i DUES 
(2) abstencions (Srs. Callejón i Illamola). 
 
7.- A.P. 008/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DELEGACIÓ A FAVOR DEL 
CONSELL COMARCAL D’OSONA DE LES COMPETÈNCIES D’UNA PART DELS 
SERVEIS DE RECOLLIDA I ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS ABANDONATS O 
PERDUTS, I EL CONVENI QUE L’HA DE REGULAR. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Esquirol té competència pròpia en matèria de protecció de la 
salubritat pública, d’acord amb l’article 66.3.h) del Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. 
 
Vist que l’article 16.1 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei de protecció d’animals, diu que correspon als ajuntaments, la recollida i 
control d’animals abandonats, perduts o ensalvatgits i el control dels animals salvatges 
urbans. 
 
Aquesta mateixa norma reguladora, en el seu article 16.2, estableix que els ajuntaments 
poden delegar la citada responsabilitat als ens locals supramunicipals, sota el principi de la 
millora en l’eficiència del servei. 
 
L’article 17.1 indica que correspon als ajuntaments fer-se càrrec dels animal abandonats o 
perduts fins que siguin recuperats, cedits o, si escau, sacrificats [...]. 
 
I l’article 19.1 de la mateixa norma, indica que correspon als ajuntaments la captura en viu 
de gossos, gats i fures ensalvatgits per mètodes d’immobilització a distància. 
 
Per últim, l’article 16.4 del mateix Text refós diu que “en la prestació del servei de recollida 
d'animals abandonats o perduts, els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, sens 
perjudici de la seva responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable, poden 
concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment amb associacions de 
protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses especialitzades 
de control i recollida d'animals de companyia”. 
 
L’article 25.1 del text refós de la llei d’organització comarcal de Catalunya, estableix que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin els municipis. 
 
Atès que es voluntat d’aquest Ajuntament delegar aquestes funcions a favor del Consell 
Comarcal d’Osona, delegació que correspon al Ple de l’ajuntament, amb el vot favorable 
de la majoria absoluta dels seus membres. 
 
Vista la minuta de conveni interadministratiu de delegació comarcal a subscriure entre en 
Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de l’Esquirol, elaborat pel Consell Comarcal 
d’Osona i trobat conforme a les necessitats d’aquest Ajuntament, d’acord amb el redactat 
obrant a l’expedient administratiu instruït.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Delegar a favor del Consell Comarcal d’Osona l’exercici de les competències 
d’una part dels serveis de recollida i acollida d’animals domèstics abandonats o perduts 
que contempla el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei de protecció d’animals, delegació que ens concreta en: 
 
- Captura d’animals vius (a la via pública o dependències municipals) 
- Recollida d’animals vius (a instal·lacions municipals o domicilis particulars en casos de 
comís, sempre que hi hagi un l’acompanyament d’un representant de l’ordre públic que 
aixequi acta) 
- Recuperació 
- Acollida i custodià (excepte en casos de comís cautelar) 
- Adopció 
 
Segon.- Aprovar la minuta de conveni interadministratiu de delegació comarcal a 
subscriure entre en Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de l’Esquirol, d’acord amb el 
redactat obrant a l’expedient administratiu instruït. 
 
Tercer.- 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, fent expressa referència al 
conveni interadministratiu aprovat. 
 
Quart.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes 
corresponents. 
 
Explicat el contingut de la proposta, i sense que hi hagi més intervencions, la proposta és 
sotmesa a consideració del Plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
8.- A.P. 009/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE 
SAHARAUI. 
 
MOCIÓ DE SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ DAVANT L’ESCALADA MILITAR AL 
SÀHARA OCCIDENTAL 
 
El passat 9 de novembre, el govern de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) va 
emetre un comunicat en el que posava en alerta el Consell de Seguretat de Nacions 
Unides i la comunitat internacional de la situació que s’està vivint al Guerguerat, al sud-
oest del Sàhara Occidental, i les seves possibles conseqüències. 
 
El Guerguerat és una petita àrea geogràfica del Sàhara Occidental situada a prop d’11 km 
de longitud a la frontera amb la República Islàmica de Mauritània i a 5 km de l’Oceà 
Atlàntic. El regne del Marroc va obrir il·legalment una bretxa al mur que separa el Sàhara 
Occidental ocupat pel Marroc dels els territoris alliberats del Sàhara Occidental controlats 
per la RASD, i la va asfaltar l’agost de 2016 per facilitar el trànsit de vehicles que 
transporten recursos naturals espoliats del Sàhara Occidental que es comercialitzen a 
tercers països. 
 
Després de 45 anys d'incompliment constant de les resolucions de Nacions Unides per 
part del Regne del Marroc, desenes de civils sahrauís van decidir manifestar-se 
pacíficament des del passat 21 d’octubre, bloquejant la carretera que creua la bretxa del 
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Guerguerat i que diàriament és utilitzat per camions de mercaderies que entren i surten 
sense cap control per part de cap autoritat civil ni per part de la Missió de les Nacions 
Unides per el Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO). 
 
El passat 13 de novembre, l’exèrcit del Marroc va entrar a la zona del Guergerat per 
trencar el bloqueig dels manifestants i formar un passadís per facilitar el pas de tot tipus de 
vehicles en la franja que separen la duana marroquina amb República Islàmica de 
Mauritània. La resposta del Front Polisario va ser denunciar aquests fets davant del 
Consell de Seguretat de Nacions Unides, enviar efectius militars a prendre posicions 
davant un eventual enfrontament armat, i anunciar la represa d’hostilitats. 
 
La bretxa del Guerguerat és, en sí mateixa una violació de les clàusules de l'Acord Militar 
Nº1 signat pel govern de la RASD i el Regne del Marroc l’any 1991. Un fet que va dur al 
govern de la RASD ha declarar que la irrupció de qualsevol element marroquí, ja fos 
militar, de seguretat o civil, en aquesta zona alliberada del seu territori, coneguda com a 
"zona de separació", seria considerada una agressió flagrant a la que la part sahrauí 
respondria en legítima defensa de la seva sobirania nacional. Aquesta situació suposaria la 
fi de l'alto el foc i l'esclat d'una nova guerra a la regió. 
 
Davant d’aquesta situació, expressem la nostra preocupació per aquesta escalada de 
tensió que podria revifar el conflicte armat al Sàhara Occidental, i és per aquest motiu que 
es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar el Regne del Marroc a què compleixi els acords internacionals i, en concret, 
el Pla d’arranjament (Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 
d’abril de 1991), i que retiri de forma immediata els seus efectius militars del Guerguerat i 
deixi d’utilitzar el Guerguerat o un altre pas del sud-oest del territori sahrauí per comunicar-
se amb Mauritània.  
 
Segon.- Fer una crida a la comunitat internacional, i particularment a les Nacions Unides i 
la seva missió de pau en aquest territori (Missió de Nacions Unides per al Referèndum al 
Sàhara Occidental -MINURSO), perquè assumeixin el seu mandat i vetllin pel respecte i el 
compliment de la Resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides del 29 
d’abril de 1991 que contempla la realització d’un referèndum d’autodeterminació, i que 
assignin un nou Enviat Especial per al Sàhara Occidental, plaça vacant des del maig de 
2019, que pugui liderar la transició cap a la celebració d’aquest referèndum 
d’autodeterminació, tal com es preveu a Resolució 690 del Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides del 29 d’abril de 1991.  
 
Tercer.- Demanar a totes les administracions, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat 
espanyol, a les institucions europees, així com a les Nacions Unides que promoguin de 
manera activa la inclusió d’un mecanisme d’observació i protecció dels drets humans de la 
població sahrauí per part de la MINURSO i, alhora, vetllin per preservar l’esperit pacífic, 
desmilitaritzat i democràtic en la resolució del conflicte, així com la pressa de mesures 
davant l’explotació il·legal dels recursos naturals per part del Regne del Marroc al Sàhara 
Occidental, i facin totes les gestions perquè s'alliberin els activistes sahrauís presos.  
 
Quart.- Donar suport al poble sahrauí tot participant en els diversos espais que treballen 
en aquest sentit com la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, i el 
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Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, i seguir col·laborant amb les entitats 
locals de solidaritat amb el poble sahrauí a través dels projectes de cooperació i d’ajuda 
humanitària que garanteixen els drets humans de les persones sahrauís.  
 
Cinquè.- Notificar aquests acords a la Secretaria General de Nacions Unides, a la 
Comissió Europea, al Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del govern d’Espanya, al 
Departament d’Acció Exterior, Afers Institucionals i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya, a l’Intergrup Pau i Drets Humans al Sàhara Occidental del Parlament de 
Catalunya, a la Delegació del Front Polisario a Catalunya, a la Coordinadora Catalana 
d’Ajuntaments Solidaris amb el poble Sahrauí, a la Federació ACAPS, i al Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament.  
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Pons demana si es pot enviar també al Rei del Marroc, 
a la qual cosa la resta de membres del plenari si mostren d’acord. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del Plenari, 
resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
9.- A.P. 010/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ PER AL DESDOBLAMENT 
DE LA R3. 
 
PROPOSTA DE MOCIÓ/MANIFEST PEL DESDOBLAMENT I LA MILLORA DE LA R3  
 
La pandèmia de la COVID ens ha demostrat que el teletreball i la reducció de la mobilitat 
en transport privat són beneficioses per la qualitat de vida, per la sostenibilitat econòmica 
familiar i per la salut del planeta.  
 
Catalunya és un país petit. Però quan parlem de transport públic i, especialment, transport 
ferroviari, avui és encara un país de dues velocitats, i això entra absolutament en 
contradicció amb la imprescindible vertebració territorial. El transport i les comunicacions 
són eines de vertebració del territori i no han d’esdevenir en cap cas fronteres o línies de 
divisió. 
 
Per evitar el despoblament de part del territori és necessari conscienciar-nos que cohesió 
territorial i cohesió social van de la mà, sempre estan unides. I hem d’assegurar que 
qualsevol ciutadana o ciutadà de Catalunya, visqui on visqui, tindrà les mateixes 
oportunitats per desenvolupar el seu projecte vital, personal i familiar, sense haver de 
renunciar al millor nivell de benestar i qualitat de vida. 
 
I això implica l’accés als millors serveis públics, però també la necessitat de disposar 
d’infraestructures suficients per poder desenvolupar projectes professionals i econòmics 
sense haver de migrar a altres poblacions. Així, avui, disposar de fibra òptica, cobertura de 
telefonia mòbil i bones connexions de transport públic és tan important com fa molts anys 
ho van ser les carreteres, els hospitals comarcals, les escoles o els equipaments esportius 
i culturals. 
 
La línia R3 (L’Hospitalet de Llobregat-Puigcerdà) és l’única línia que dona un servei nord-
sud a Catalunya al llarg de l’eix del riu Congost, connectant l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona amb Osona, el Ripollès i la Cerdanya, i esdevenint l’únic canal ferroviari entre 
aquestes tres comarques i l’àrea de Barcelona. 
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Són 161 km i 35 estacions, en una línia d’ample ibèric que a data d’avui és l’única línia de 
rodalies que discorre en gran part del seu recorregut per via única. En concret, des de 
Montcada bifurcació i fins a Puigcerdà. 
 
Aquesta estructura de la infraestructura limita la seva la capacitat operativa així com la 
capacitat de reacció i la fiabilitat de la mateixa, esdevenint la línia que presenta el menor 
índex de puntualitat de totes les línies ferroviàries (en concret d’un 88,6%). 
 
Aquesta situació, denunciada públicament en repetides ocasions, és un fre al 
desenvolupament econòmic i al benestar i la qualitat de vida de la nostra ciutadania. L’R3 
no tan sols actua com a node de connexió amb Barcelona, sinó que és també un element 
cohesionador de les comarques centrals de Catalunya, i el seu desdoblament és una 
necessitat per millorar el servei de la ciutadania, però també per reforçar el teixit industrial,  
fer-lo més competitiu i obrir la porta a una major internacionalització. 
 
Des del territori afectat institucions, partits polítics, entitats i associacions hem actuat de 
forma molt activa per reclamar una solució. Malauradament, avui la R3 és una línia del 
segle XIX incapaç de donar servei a la ciutadania del segle XXI. 
 
Des de l’any 1980 van començar a dibuixar-se propostes de millora i inversió, i des de l’any 
1981 data la primera promesa per desdoblar-la, i existeixen projectes de remodelació i 
millora concrets des de fa més de 20 anys. 
 
Malgrat els treballs polítics i tècnics d'aquests darrers anys, el desdoblament avança molt 
lentament. En aquest sentit s’ha fet el treball administratiu que ha permès dotar i executar 
els projectes per suprimir els passos a nivell del tram i la infraestructura de seguretat i 
electrificació del mateix. 
  
Falta, encara, dotar de pressupost per adequar les estacions del tram per tal d’incloure-hi 
la nova via desdoblada, adequar l’espai i suprimir les barreres arquitectòniques de les 
mateixes. També s’han de fer les obres de desdoblament de la via, les catenàries i les 
plataformes oportunes, i cal avançar en tots els tràmits ambientals que siguin necessaris 
pel conjunt de la línia.  
 
En aquests darrers anys s’ha prioritzat el desplegament de molts quilòmetres de línia de 
trens d’alta velocitat, i en canvi no s’ha apostat decididament per invertir en rodalies, que 
és el transport ferroviari que té més demanda diària i més afecta el treball i la vida de la 
nostra ciutadania. 
 
És per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Definir l’ampliació i desdoblament de la R3 com una obra estratègica de país per 
avançar en la cohesió territorial i social de les comarques afectades i millorar la qualitat de 
vida i benestar de la ciutadania, així com reforçar l’activitat econòmica.  
 
Segon.- Reclamar a ADIF l’execució de les obres anunciades i compromeses.  
 
Tercer.- Demanar que els propers pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021 
contemplin les quantitats i partides necessàries per iniciar de manera urgent les obres, i 
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que aquestes es desenvolupin de manera seguida, sense dilacions, fins acabar la 
remodelació total de la línia. Així mateix, sol·licitar que les inversions en aquesta línia 
siguin incloses dins dels projectes prioritaris de l’estat espanyol del Pla de Reconstrucció 
de la Unió Europea. 
 
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, que és qui en té la competència, a 
presentar una proposta d’increment i millora dels horaris i la tipologia dels trens que 
s’utilitzen en l’R3. 
 
Cinquè.- Demanar a la Cambra d’Osona que notifiqui aquest acord al Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al President del Govern de l’Estat, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i al President de la 
Generalitat, així com també comunicar aquest acord als ajuntaments i consells comarcals 
afectats. 
 
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde manifesta que es tracta d’un dèficit comarcal, tant 
d’Osona com del Ripollès. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del Plenari, 
resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
10.- A.P. 011/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ DE SUPORT A L’HBLE. SR. 
BERNAT SOLÉ. 
 
El conseller Solé, acusat de desobediència greu per haver posat a disposició de la 
ciutadania les eines per poder votar el 1 d’octubre, quan era alcalde d’Agramunt, no és 
l’únic alcalde o alcaldessa del país en un procés polític obert ara mateix. Sí que és el 
primer que rep una condemna, que és desproporcionada i una nova mostra del segrest de 
la política catalana en mans del sistema judicial. Ens trobem davant una nova ingerència 
de venjança, i ens reafirmem en el convenciment que votar no pot ser mai delicte. Ens 
trobem davant un nou episodi de la causa general contra l’independentisme que suposa, 
una vegada més, i malauradament, una vulneració dels drets polítics individuals de les 
persones condemnades, represaliades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada 
dels drets i llibertats col·lectives. 
 
Aquesta sentència ens reafirma en repetir que l’únic camí per solucionar el conflicte polític 
català és el del diàleg i l’acord. I que és imprescindible aprovar una Llei d’Amnistia per 
posar immediatament en llibertat tots els presos i preses polítiques, tancades a la presó 
sense haver comès cap delicte, tancar les causes obertes contra totes les persones 
represaliades, i fer possible el retorn de les persones exiliades, procés que ha d’acabar 
indiscutiblement en un referèndum pactat sobre la independència de Catalunya. I 
reafirmem, així mateix, que l’exercici al dret d’autodeterminació és l’instrument que 
necessitem per donar la paraula al poble i decidir democràticament i de forma lliura el futur 
del nostre país. 
 
Davant una nova sentència que és una venjança contra tot el moviment independentista, 
tornem a reiterar el suport a totes les persones represaliades pel procés polític, i a insistir 
que, malgrat ho intentin, res l’aturarà. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels 
següents 
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ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya al Conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu quan era 
alcalde l’1 d’octubre de 2017. 
 
Segon.- Donar suport a totes les persones represaliades en el marc de la causa general 
independentista, reclamar la fi de tots els processos judicials oberts al respecte, i exigir la 
llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones 
exiliades. 
 
Tercer.- Exigir l’aprovació immediata d’una Llei d’Amnistia com a via per a la solució del 
conflicte. 
 
Quart.- Reiterar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental 
recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte 
Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo 
com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via democràtica i 
pacífica. 
 
Cinquè.- Exigir la fi de la judicialització de la política catalana i insistir que l’única via per 
solucionar el conflicte polític és la de la política, el diàleg i l’acord. 
 
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la presidència del govern de l’Estat espanyol, a tots els 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la seva presidència, a tots els grups 
parlamentaris del Congrés de Diputats, així com a les entitats municipalistes. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del plenari, 
resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
11.- 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 2020/070 a 2021/11 (format electrònic) i 73/2020 i 74/2020 (format manual), 
dictades entre els dies 14 de desembre de 2020 i 27 de gener de 2021. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
12.- 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 
154/2020 a 167/2020, adoptats en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2020. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
13.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 4T TRIMESTRE DE 2020. 
 



Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  16 

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 4t trimestre de l’exercici 
2020, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la 
qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
14.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 4T 
TRIMESTRE DE 2020. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 31 de 
desembre de 2020, 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. 
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn del precs i preguntes, el Sr. Callejón pregunta sobre com està la segona fase 
del clavegueram de Cantonigròs. 
 
El Sr. Alcalde li respon que està “encarregat” a Icart i que s’ha subscrit un conveni amb els 
propietaris del PP4. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre el carrer Pla de Balà. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’està pendent d’un assessorament d’Endesa. 
 
El Sr. Alcalde i el Sr. Callejón discuteixen sobre si esta a punt o no. El Sr. Callejón acusa a 
l’Alcalde de mentir, sobre unes afirmacions de fa dos anys, a la qual cosa el Sr. Aalcalde li 
respon que és fals, i li diu “T’ha quedat clar? No em diguis mentider”. 
 
El Sr. Callejón li respon: “Ja ens coneixem”. 
 
El Sr. Alcalde li diu: “De pare ja en tinc un” 
 
El Sr. Callejón li diu que faci el carrer quan vulgui i demana sobre com ha de sol·licitar la 
devolució de l’aval de 7.270 que té dipositat a l’Ajuntament per a garantir l’execució 
d’aquestes obres. 
 
El Sr. Pons li diu al Sr. Callejón: “No li pots dir mentider a l’Alcalde. Això no li pots dir en 
públic. Què vares fer quan eres el Jefe?” 
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El Sr. Callejón li respon: “El tonto” 
 
El Sr. Alcalde li diu: “Cada vegada que has vingut se t’ha informat de com estava la 
situació. Al Sr. Claparols li he demanat expressament que t’atengui i em traspassi la 
informació. S’ha avançat”. 
 
El Sr. Illamola pregunta sobre com està el clavegueram del Pedró. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha el compromís de connexió per part d’Endesa pel dia 17 
de febrer. Li han traslladat que això es produirà aquesta setmana vinent o l’altra. 
 
El Sr. Illamola li diu que la direcció d’obres li va dir que això ho farien en dues o tres 
setmanes, i d’això ja en fa tres mesos. 
 
El Sr. Alcalde li diu que hi ha contacte mensual amb representants dels veïns que passen 
la informació a la resta. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre l’estat de salut de la Sra. Coll, professora de l’Escola 
Bressol, atès que han vist que se l’havia hagut de substituir. 
 
El Sr. Alcalde li diu que sí, que al cap de pocs dies es va reincorporar a les seves funcions 
habituals. 
 
El Sr. Callejón diu que se n’alegra que sigui així. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.15 
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       Alex Montanyà i Rifà 


