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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 04/2022 
 
NÚM.: 04/2022 
DATA SESSIÓ: 2 DE MAIG DE 2022 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 15 a 21. 
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. Joan Pons i Puntí 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
Sr. Francesc Illamola i Puntí 
Sr. Enric Roca i Casas 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
 
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. 15/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 03/2022, de 7 de març de 2022. 
 
Sense que hi hagi esmenes, l’acta és sotmesa a votació, resultant aprovades per 
unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 16/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE FORMULACIÓ DE PROPOSTA DE 
NOMENAMENT DE JUTJGE DE PAU TITULAR I INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER AL 
NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A DE L’ESQUIROL. 
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En data 7 de març de 2022, el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol va acordar incoar 
expedient per a la formulació de proposta al TSJC per al nomenament de Jutge/essa de 
Pau titular i substitut/ta de l’Esquirol. 
 
Publicat el corresponent anunci per a la presentació de candidats i candidates per a ocupar 
aquest càrrec, ha presentat candidatura el Sr. JAUME PLADEVALL SERRA (DNI 
41069346V), qui reuneix els requisits necessaris establerts per la Llei. 
 
D’acord amb aquests antecedents es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Proposar al TSJC que procedeixi al nomenament del Sr. JAUME PLADEVALL 
SERRA (DNI 41069346V) com a Jutge de Pau titular de l’Esquirol, atès que reuneix les 
condicions legalment establertes per a ocupar aquest càrrec. 
 
Segon.- Tornar a Iniciar els tràmits previstos als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, 
de 7 de juny, dels Jutges de Pau, en relació a l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder 
Judicial, a fi de proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la persona que ha 
d’ocupar el càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de l’Esquirol, donant els efectes de 
publicitat a la convocatòria previstos per l’article 5.1 del citat Reglament, atorgant un 
termini de 20 dies naturals per a la presentació de sol·licituds per part dels interessats, a 
comptar a partir de la inserció de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona 
 
Tercer.- Notificar els presents acords al Sr. Jaume Pladevall Serra, al Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció de Vic i a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya als efectes que corresponguin. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica que només s’ha presentat l’actual Jutge 
de Pau, que és el que es proposa per continuar en el càrrec; i que per al substitut es 
proposa obrir nova convocatòria. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels presents. 
 
3.- A.P. 17/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE MODIFICAT DE LA 
SEGONA FASE DE L’EDAR DE CANTONIGRÒS. 
 
En data 31 de desembre de 2018 el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol va adoptar l’acord 
plenari núm. 051/2018, pel qual s’adjudicà el contracte administratiu d’obres ESTACIÓ 
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – SEGONA FASE, a 
l’empresa CONSTRUCCIONS ICART SA, pel preu de 149.000,00 Eur, més el 21% d’IVA, 
31.290,00 Eur, en total 180.290,00 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. 
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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 
públic, segons els informes tècnics que consten a l'expedient. 
 
L'import líquid de la modificació ascendeix a 8.879,87 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 DE LA SEGONA FASE DE L’EDAR DE 
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 ESTACIÓ 
DEPURADORA D’AIGÜES RESIDUALS EDAR DE CANTONIGRÒS – SEGONA FASE, 
adjudicat a la mercantil CONSTRUCCIONS ICART SA pel preu inicial de 180.290,00 euros 
(IVA inclòs), encomanant-li a aquesta l’execució de les obres contingudes en el projecte 
reformat, l’import del qual ascendeix a 191.034,64 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 i a la formalització del contracte. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Roca pregunta sobre el retard, atès que és un tema que 
data del 2018. 
 
El Sr. Alcalde explica els orígens i evolució del projecte, la modificació que es proposa, i 
els motius del retard: pluges, materials, disponibilitat dels terrenys i ara, finalment, la 
necessitat de modificar el projecte. 
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Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat del presents. 
 
4.- A.P. 18/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL PEL 
FINANÇAMENT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT SANT MARC I 
ANALITZADORS EN CONTINU. 
 
Atès que te l’Ajuntament té delegades les competències de subministrament d’aigua en 
alta al Consell Comarcal 
 
Vist que l’Ajuntament i el Consell Comarcal estan interessats en realitzar les obres de 
l’abastament d’Osona Sud que es descriuen a continuació:  
 

- Construcció d’un dipòsit d’emmagatzematge d’aigua tractada al costat de l’actual 
dipòsit de Sant Marc (T.M. de Santa Eugènia de Berga) amb la finalitat de disposar 
de més capacitat d’emmagatzematge per garantir el subministrament i reduir les 
possibilitats de desabastament. 
 

- Instal·lació d’analitzadors en continu als punts d’entrega per tal de disposar de 
valors en continua del clor i/o altres paràmetres de l’aigua subministrada als 
municipis. 

 
Vist que l’article 13 del Reglament regulador del servei de subministrament d’aigua potable 
en alta als municipis d’Osona disposa, en relació a l’ampliació del servei, que el Consell 
s’obliga a informar als ajuntaments usuaris l’establiment d’obres noves o l’ampliació de la 
xarxa de distribució i de les instal·lacions d’abastament; i que les aportacions econòmiques 
dels ajuntaments usuaris pels honoraris facultatius i l’execució de les obres d’ampliació del 
servei seran proporcionals a la participació de cada municipi. 
 
I al seu art. 14, en relació a la renovació de les instal·lacions, estableix que sense perjudici 
de les aportacions que el Consell o altres institucions puguin efectuar amb fons propis i 
subvencions, totes les obres de renovació de les instal·lacions de l’abastament en alta van 
a càrrec dels ajuntaments, amb aportacions directes o creant un fons de reposició via 
tarifes del servei. 
 
Vist que el Consell Comarcal ha estat beneficiari d’unes subvencions de l’ACA per a la 
realització de les obres esmentades, en el marc de la convocatòria TES/2693/2017. 
 
Les actuacions subvencionades són les següents: 
 

Núm. 
actuació 

Títol Import total actuació Import 
subvencionat 

Import a 
aportar pels 
Ajuntaments 

SV18000141 Augment de la capacitat 
del dipòsit de Sant Marc 
a la xarxa d'abastament 
d'Osona Sud 

753.565,03 € 283.371,84 € 470.193,19 € 

SV18000143 Control de la qualitat de 
l'aigua captada i 
Lliurada a l’abastament 
d’Osona Sud i d’Osona 
Nord - Voltreganès 

 339.273,36 € 
 
 

168.234,72 € 118.016,66 € 

mailto:lesquirol@diba.cat


 
 

 
Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax. 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  5 

 
De tota l’actuació número SV18000143 i subvencionada parcialment per l’ACA, la part que 
correspon a cada abastament és la següent:  
 

Abastament Títol Import no 
subvencionat 

Import a aportar 
per abastament 

Abastament 
Osona Sud 

Control de l'aigua captada i 
lliurada. Instal·lació d'una 
estació de control a la 
captació d'Osona Nord - 
Voltreganès i analitzadors 
als punts d'entrega dels 3 
abastaments 

171.038,64 € 

118.016,66 € 

Abastament 
Osona Nord - 
Voltreganès 

53.021,98 € 

 
Vist que en la Comissió d’Abastaments celebrada en data 2 de juny de 2021 els municipis 
es van comprometre a aportar la part no finançada per ACA de l’import de les obres. 
 
Vista la proposta de conveni per a tal finalitat, annexa al ‘expedient, redactada pel Consell 
Comarcal d’Osona, i trobada conforme a les necessitats d’aquest Ajuntament. 
 
La naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que disposa la 
normativa d’aplicació, i concretament la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 
 
Atès que segons es desprèn dels articles 66 i 67 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, correspon al 
municipi la competència del subministrament d’aigua domiciliaria, essent aquest un dels 
serveis mínims i obligatoris que calen prestar-se i articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de la bases del règim local, en idèntic sentit. 
 
Vist així mateix que l’article 25 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que estableix que 
correspon a la comarca l’exercici de les competències que li deleguin els municipis, l’article 
28 on es preveu que correspon a la comarca, entre d’altres, la cooperació amb els 
municipis en l’establiment de nous serveis necessaris per al desenvolupament del territori i 
establir i coordinar, amb l’informe previ dels ajuntaments afectats, les infraestructures, els 
serveis i les actuacions d’àmbit supramunicipal i l’article 85 del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, 
que disposa que correspon a la comarca realitzar activitats i prestar serveis públics 
d’interès supramunicipal. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprova la minuta de conveni interadministratiu a subscriure entre el Consell 
Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de l’Esquirol per al finançament de les obres de 
construcció del dipòsit de Sant Marc i analitzadors en continu, d’acord amb el redactat 
obrant a l’expedient administratiu instruït. 
 

mailto:lesquirol@diba.cat


Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  6 

Segon.- 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. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes 
corresponents. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Illamola pregunta si això afecta al municipi de l’Esquirol. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí, que es tracta d’infraestructures comunes de la captació 
d’Osona Sud, de la qual formem part. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
5.- A.P. 19/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON 
MUNICIPAL PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE I PER CESSIÓ DE 
CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 3R I 4T TRIMESTRES DE 2021, 
PRESENTADES A INSTÀNCIA DE AGBAR 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 i 4t trimestre de 2021, 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 2021 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

3n Trimestre de 2021:     1.855,12 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.217,29 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2021)      93,12 Eur 

 
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats, per al 4t trimestre de 2021 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

4t Trimestre de 2021:      1.620,08 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:           982,25 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (4t T 2021)    126,37 Eur 
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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 
(avui SOCIEDAD GENERAL AGUAS DE BARCELONA SAU), corresponent al 3r i 4t 
trimestre de 2021, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

3n Trimestre de 2021:     1.855,12 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.217,29 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2021)      93,12 Eur 

 
4t Trimestre de 2021:      1.620,08 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:           982,25 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (4t T 2021)    126,37 Eur 

 
Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA (avui SOCIEDAD 
GENERAL AGUAS DE BARCELONA SAU), 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 dels presents. 
 
6.- A.P. 20/2022.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 12, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DE SERVEIS EN LA PISCINA MUNICIPAL. 
 
EL text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació 
i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
 
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir 
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 (a partir de la data de la 
publicació de la seva aprovació definitiva) i següents, la modificació de l’Ordenança Fiscal 
núm. 12 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal, així com 
el seu text refós. 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats, procedint-se a la seva publicació. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Martínez explica que s’han actualitzat d’acord amb 
l’IPC, després de no haver-se tocat en els darrers 7 anys. 
 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
7.- A.P. 21/2022.- INCLUSIÓ PER VIA D’URGÈNCIA I APROVACIÓ PROVISIONAL, SI 
S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, REGULADORA 
DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I FORMACIÓ 
TURÍSTICA DE L’ÀMBIT DE L’ENTORN DE LA FORADADA. 
 
Per part de l’Alcaldia es proposa la incorporació, per via d’urgència, d’un nou punt a l’ordre 
del dia, consistent en el debat i votació de la proposta de modificació de la taxa per la 
prestació del servei d’orientació i formació turística de l’àmbit de l’entorn de La Foradada. 
 
La urgència ve motivada perquè amb l’inici de la temporada s’han posat de manifest 
incongruències pel que fa al contingut i a les tarifes d’accés que donen lloc a inseguretat 
jurídica. 
 
Amb caràcter previ, es sotmet a consideració dels membres del plenari la urgència del punt 
a incorporar, la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 
 
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 
24, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I 
FORMACIÓ TURÍSTICA DE L’ÀMBIT DE L’ENTORN DE LA FORADADA. 
 
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació 
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir 
la nova redacció dels preceptes afectats. 
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La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17 
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir 
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació 
informativa amb els ciutadans. 
 
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i l’article 
12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les Entitats 
locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i 
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i 
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General, 
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
 
Consta també acreditat a l’expedient que s’ha observat el tràmit de consulta pública prèvia, 
prevista a l’article 133 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, en els termes fixats per la Direcció General de 
Tributs, al seu informe de 10 de gener de 2018. 
 
Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 24, 
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’orientació i formació turística de l’àmbit 
de l’entorn de la Foradada, així com el seu text refós. 
 
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut 
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats 
restaran definitivament aprovats. 
 
Tercer.- L’acord definitiu, així com el text refós aprovat, serà objecte de publicació en el 
Butlletí Oficial de la Província. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Roca demana quan entra en vigor la modificació, cosa 
que li resol el secretari, i indica que fins llavors s’han de cobrar 2 euros, atès que hi podria 
haver reclamacions. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és sotmesa a 
votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA. 
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Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 2022/19 a 2022/33, dictades entre els dies 10 de març i 28 d’abril de 2022. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
9- 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 
2022/35 a 2022/82, adoptats en les sessions celebrades els dies 14 de març, 17 de març, 
31 de març, 11 d’abril i 25 d’abril de 2022. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
10.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEIDORS, 1R TRIMESTRE DE 2022. 
 
En compliment del que estableix la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials; i de l’Ordre HAP/2015/2012, de 1 d’octubre, per la que es 
desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei 
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i de 
conformitat amb el que estableix el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel que es 
desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les 
administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recurs dels 
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, es dóna compte al Ple dels informes trimestrals 
sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 1r trimestre de l’exercici 
2022, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la 
qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
11.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXCECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 
1R TRIMESTRE DE 2022. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2021 a data 31 de març 
de 2022, 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. 
 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, el Sr. Roca pregunta sobre una de les 
resolucions de les quals s’ha donat compte (2022/27), que fa referència a un requeriment 
de l’associació Impulso Ciudadano. 
 
El Secretari explica el contingut del requeriment de l’associació, que insta a la retirada dels 
llaços grocs i símbols “no oficials” de la façana de l’Ajuntament, i a la col·locació de la 
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bandera espanyola. El contingut de la resolució conclou que no es queda acreditat l’interès 
legítim de dita associació, per la qual cosa no s’admet a tràmit la seva sol·licitud. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.00 
hores, l’Alcalde dona 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 
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