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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 07/2022 
 
NÚM.: 07/2022 
DATA SESSIÓ: 5 DE SETEMBRE DE 2022 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 32 a 33. 
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 
Sr. Francesc Illamola i Puntí 
Sr. Enric Roca i Casas 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
 
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. 2022/32.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 06/2022, de 4 de juliol de 2022. 
 
Les actes són sotmeses a votació, resultant aprovades per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 2022/33.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ DE CONDEMNA DEL 
CATALAN GATE. 
 
Moció del Consell Local per la República de l’Esquirol que presenta als grups 
municipal independentistes per al proper Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol. 
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The New Yorker ha publicat recentment una investigació elaborada per Citizen Lab, el 
laboratori canadenc que estudia els controls d’informació que afecten la seguretat 
d’internet i que amenacen els drets humans. 
 
En aquest informe es recull que almenys 65 persones vinculades a l’independentisme 
català han patit infeccions amb el programa espia conegut com a Pegasus, un programari 
elaborat per l’empresa israeliana NSO, que només és venut a estaments governamentals, 
és a dir, a estats. 
 
L’ús il·legal, antidemocràtic i sistemàtic, els darrers anys, de programari espia dirigit contra 
polítics independentistes, activistes pels drets humans, periodistes i advocats, s’emmarca 
en la persecució molt més àmplia contra milers de ciutadans per l’únic fet de defensar la 
independència de Catalunya, de manera totalment pacífica. 
 
Totes les forces democràtiques haurien d’alçar-se enfront de la vulneració de drets, 
especialment per garantir l’expressió democràtica i evitar l’abús autoritari, il·legal i il·legítim 
contra qualsevol dissidència política. Totes les idees democràtiques han de poder-se 
defensar amb llibertat, sense que els seus drets civils i polítics siguin violats per raons 
ideològiques. 
 
Aquest cas d’espionatge polític suposa una flagrant vulneració dels drets fonamentals, tant 
individuals com col·lectius, que va en contra dels valors democràtics i de llibertat, civils i 
polítics que ha de representar i preservar l’Estat i la Unió Europea. 
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament de l’Esquirol: 
 
a) Condemna l’espionatge polític que suposa una flagrant vulneració de drets humans 
fonamentals reconeguts, tant en l’àmbit intern com internacional, com són el dret a la 
intimitat o el secret de les comunicacions. 
 
b) Manifesta el seu suport i tota la seva solidaritat a les almenys 65 persones que fins a dia 
d’avui se sap que han patit aquest espionatge polític a través del #CatalanGate. 
 
c) Exigeix al Govern de l’Estat que investigui amb la màxima celeritat i transparència en els 
òrgans pertinents, que doni les explicacions necessàries i s’assumeixin les responsabilitats 
a tots els nivells pertinents davant d’aquesta pràctica il·legal d’espionatge contra la 
dissidència polític, en aquest cas, contra membres del moviment independentista català. 
 
d) Reclama l’adopció urgent per part de l’Estat de les mesures per erradicar l’espionatge 
polític antidemocràtic, i garantir així que cap persona pugui ser víctima d’espionatge i 
persecució per defensar un projecte polític. 
 
e) Reafirma el seu compromís democràtic en defensar els drets i llibertats de la ciutadania i 
defensa que es respectin els tractats i els convenis internacionals per a la protecció dels 
Drets Humans i els Drets Civils i Polítics. 
 
f) Es compromet a protegir i preserva els drets dels regidors i treballadors d’aquest 
consistori i, als ciutadans que tinguin indicis suficients de ser-ne víctima, oferint un servei 
d’anàlisi de mòbils i aparells informàtics i en el cas de demostrar-se, oferir suport legal i 
personar-se en els causes que s’obrin arrel de les denúncies de les víctimes. 
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Obert el torn d’intervencions, els Srs. regidors comenten el sentit de la moció que es 
presenta per part del Consell Local per la República, que els grups assumeixen com a 
pròpia. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES PER L’ALCALDIA. 
 
Es dona compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 2022/69 a 2022/86, dictades entre els dies 5 de juliol i 31 d’agost de 2022. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
El Sr. Roca pregunta sobre la subvenció de 400 euros que s’ha atorgar a l’AMPA de 
l’institut Miquel Martí i Pol, si hi ha col·laborat els altres ajuntaments. 
 
L’Alcalde li respon que no, que cada Ajuntament subvenciona una cosa, i aquest any 
l’Ajuntament de l’Esquirol ha subvencionat la xerrada de les addiccions, les 
drogodependències i com superar-les. 
 
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 
2022/129 a 2022/142, adoptats en les sessions celebrades els dies 25 de juliol i 5 de 
setembre de 2022, 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEIDORS, 2N 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 dona compte al Ple dels informes trimestrals 
sobre morositat i pagament mitjà a proveïdors corresponent al 2n 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 dona per assabentat. 
 
6.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXCECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 2N 
TRIMESTRE DE 2022. 
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Es dona compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2022 a data 30 de juny 
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 dona per assabentat. 
 
7.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, el Sr. Roca pregunta si des de 
l’ajuntament s’ha fet cap gestió amb Endesa, pels talls habituals i amb intermitències del 
subministrament elèctric a Cantonigròs. 
 
La Sra. Molas li respon que en el darrer cas es va tractar d’un llamp que va caure a la 
Devesa i que va anar fent caure la línia. Van trigar a arreglar-ho 3 hores i ¾. 
 
El Sr. Roca demana si no hi ha dues línies entrellaçada, ja que passa cada any. També diu 
que durant tot un dia no hi va haver subministrament per tasques de manteniment, que es 
suposa que és perquè fets com aquest no es produeixin. 
 
El Sr. Alcalde li respon que les dues línies no estan lligades. 
 
La Sra. Molas diu que aquesta és la informació que es va donar des d’Endesa. 
 
El Sr. Alcalde diu que han manifestat la seva queixa als caps de zona, sobres les 
incidències hagudes. Insisteix en el fet que les dues línies no estan lligades i que des 
d’Endesa s’indica que estan renovant les estacions transformadores per tal d’evitat aquests 
talls. 
 
El Sr. Roca diu que això Endesa ho hauria d’explicar als veïns. 
 
La Sra. Molas i el Sr. Roca discuteixen sobre que no és normal que cada vegada que hi 
haig un llamp hi hagi talls en el subministrament. 
 
La Sra. Molas diu que som una formiga davant d’un monstre. 
 
La Sra. Puigdesens diu que mentre Estabanell té una línia circular, Endesa té dues línies. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquesta circumstància dificulta la reparació de les avaries, i va 
esment de la dificultat d’accés als responsables d’Endesa. No obstant això, diu, els 
traslladarem la queixa. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.25 
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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