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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 03/2022 
 
NÚM.: 03/2022 
DATA SESSIÓ: 7 DE MARÇ 2022 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 09 a 14. 
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. 09/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 01/2022, de 10 de gener de 2022. 

• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 02/2022, de 31 de gener de 
2022. 

 
Sense que hi hagi esmenes, les actes són sotmeses a votació, resultant aprovades per 
unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 10/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER AL 
NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A DE L’ESQUIROL. 
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Vist que ha finalitzat el termini de vigència del nomenament de Jutge/ssa de Pau titular 
d’aquest municipi. 
 
Vist igualment que en aquests moments es troba vacant el càrrec de Jutge/essa de Pau 
substitut/a. 
 
Atès que correspon iniciar els tràmits establerts 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 les persones 
que han d’ocupar els càrrecs de Jutge/essa de Pau, titular i substitut/a, de l’Esquirol. 
 
Vist que l’article 5.1 del citat reglament indica que les vacants s’hauran d’anunciar per 
l’Ajuntament respectiu amb la suficient antelació, mitjançant convocatòria pública, amb 
indicació del termini i lloc de presentació d’instàncies, publicant-se l’edicte corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la corporació, en el Jutjat Degà del 
Partit Judicial corresponent i en el mateix Jutjat de Pau. 
 
Atès que els requisits que han de reunir els aspirants són els previstos per la Llei Orgànica 
del Poder Judicial per a l’ingrés a la Carrera Judicial, a excepció del requisit de ser 
Llicenciat en Dret. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- 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 les persones que han d’ocupar 
els càrrecs de Jutge/essa de Pau titular i substitut/a de l’Esquirol. 
 
Segon.- Donar els efectes de publicitat de 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 

 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari comenta que aquesta convocatòria ja s’ha 
realitzat en diverses ocasions amb anterioritat, i que sempre ha quedat deserta. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels presents. 
 
3.- A.P. 11/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DECLARACIÓ SOBRE EL 
CONFLICTE A UCRAÏNA. 
 
DECLARACIÓ DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I LA 
XARXA D’ALCALDES I ALCALDESSES PER LA PAU DE CATALUNYA SOBRE EL 
CONFLICTE A UCRAÏNA 
 
Davant l’increment de les hostilitats a les regions ucraïneses de la part oriental del Donbàs, 
l’entrada de tropes de l’exèrcit de Rússia a Lugansk i Donetsk, l’escalada bèl·lica entre 
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l’OTAN i Rússia, l’amenaça de guerra oberta a Ucraïna i la seva possible extensió en 
l’àmbit regional, manifestem: 
 
La disputa entre Rússia i Ucraïna és un conflicte polièdric en el qual els aspectes històrics, 
culturals, geopolítics i econòmics es creuen en un escenari d’enfrontament entre dues 
potències mundials, Rússia i l’OTAN. Aquesta gran complexitat requereix una 
responsabilitat de la mateixa dimensió a l’hora de trobar-hi una sortida pacífica, no només 
per part dels actors directament implicats sinó que també de tots els que poden tenir un 
paper destacat, en especial per la Unió Europea,per tal de generar espais de negociació, 
cooperació i acord. 
 
El trencament de la política de blocs que va representar la caiguda del mur de Berlín el 
1989,i el consegüent pas d’un ordre mundial bipolar a un de multipolar, donava l’oportunitat 
a entomar els processos d’emancipació nacional i la resolució pacífica dels conflictes des 
del diàleg, la cooperació i el multilateralisme. En aquest sentit, creiem que alinear-se amb 
un bloc militar no contribueix a enfortir aquesta voluntat de resoldre els conflictes de 
manera pacífica i dialogada. Al contrari, augmenta el perill d’una guerra que ara ja torna a 
sacsejar Europa. 
 
La societat catalana està compromesa amb la pau i amb la resolució noviolenta dels 
conflictes, tal com va mostrar de manera massiva les campanyes de solidaritat amb Bòsnia 
davant del conflicte dels Balcans ara fa 30 anys, de les manifestacions de la Plataforma 
Aturem la Guerra ara fa vint anys davant de la Guerra d’Iraq, o de les mobilitzacions d’ara 
fa cinc anys a favor de l’acollida de refugiats derivada de la crisi humanitària provocada per 
la Guerra de Síria. 
 
Per aquesta raó, i donant resposta a aquest anhel, des del municipalisme solidari creiem 
que cal contribuir a desescalar el conflicte i apostar per la desmilitarització de la zona i per 
l’establiment d’un diàleg enfocat a la construcció de pau. A dia d’avui, la seguretat i el lliure 
exercici de drets de la població civil està en perill, una situació que s’agreujarà molt més 
amb l’existència d’un conflicte bèl·lic obert, un fet que generarà de ben segur migracions 
forçades que caldrà atendre, violència contra la població civil i una crisi humanitària al cor 
d’Europa. Per tot això apel·lem a la comunitat internacional, en especial a la Unió Europea, 
a adoptar un paper de mediació per preservar la vida i els drets humans de tota la 
ciutadania de la regió. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Roca demana poder fer un canvi de proposta, atès que 
la que es presenta al Ple es de finals de febrer, i el conflicte ha variat en aquests darrers 
dies. 
 
L’Alcalde proposa votar aquesta declaració i entrar la moció proposada pel Sr. Roca per 
via d’urgència, a la qual cosa per assentiment tots els membres del plenari estan d’acord. 
 
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. 12/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 
JUNTS PEL CABRERÈS, PER ACLARIR LA VERITAT SOBRE ELS ATEMPTATS DE 
BARCELONA I CAMBRILS DEL 17 D’AGOST DE 2017. 
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Davant la gravetat de les acusacions fetes en seu judicial per l’excomissari José Manuel 
Villarejo i ateses les evidents relacions existents entre l’Imam de Ripoll i els Serveis 
Secrets Espanyols, que fins avui no han estat objecte d’investigació judicial ni 
parlamentària. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- sol3licitar al Congrés dels Diputats la creació d’una Comissió d’Investigació que 
tingui com a finalitat investigar les relacions entre l’Imam de Ripoll Abdelbaki Es Satty i els 
serveis secrets espanyols i les possibles responsabilitats d’aquests i altres estaments 
estatals en la comissió dels atemptats. 
 
Segon.- Sol·licitar a la Fiscalia General de l’Estat qeu investigui les declaracions 
efectuades per l’excomissari José Manuel Villarejo i impulsi la corresponent investigació 
judicial dels fets que van desencadenar els atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost de 
2017. 
 
Tercer.- Sol·licitar al Gobierno de España que procedeixi a desclassificar com a matèria 
reservada a l’empara de la Llei sobre Secrets Oficials els documents incautats a 
l’excomissari Villarejo que tinguin relació amb els atemptats ocorreguts a Catalunya l’agost 
de 2017. 
 
Quart.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre les accions necessàries per a 
aclarir la veritat sobre l’eventual responsabilitat del CNI i altres estaments estatals en 
l’atemptat del 17 d’agost, arribant a quantes instàncies siguin a l’efecte necessàries. 
 
Cinquè.- Reconèixer la tasca que van tenir aquell dia Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana 
i altres agents del sistema d’emergències, per la seva ràpida intervenció. 
 
Sisè.- Tenir sempre present la memòria de les víctimes del 17 d’agost i vetllar perquè el 
govern rescabali els familiars i es preservi la seva memòria i dignitat. 

 
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. 13/2022.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 
JUNTS PEL CABRERÈS, PER LA IMPLEMENTACIÓ D’UN SERVEI DE SALUT TRANS* 
ITINERANT A LA REGIÓ SANITÀRIA DE LA CATALUNYA CENTRAL. 
 
Des de l’any 2018 Catalunya disposa d’un pla de salut trans* amb el compromís de 
desplegar-se territorialment pel territori. Històricament el servei d’atenció a les persones 
trans* estava centralitzat a l’Hospital Clínic de Barcelona, basant.se en les directrius del 
tractament del psiquiatra nord-americà Harry Benjamin. 
 
El tractament, que data dels anys 50 del segle XX, consistia en un dictamen mèdic de 
disfòria de gènere i on només hi tenien cabuda les persones trans* que havien passat 
exàmens i formularis. Un cop passades les proves es podia accedir a la cirurgia de 
reassignació de sexe amb un tractament hormonal que s’havia de seguir de per vida. 
Esdevenia un tractament totalment patològic per les persones trans*. 
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Fruit de les negociacions entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el 
teixit associatiu trans*, a través de la Plataforma Transforma la Salut, l’any 2016 es 
culminen les negociacions i s’aprova la instrucció per tirar endavant les disposicions de la 
llei 11/2014, que recull la despatologització de la transsexualitat i s’hi garanteix l’atenció 
sanitària a tota la diversitat trans* existent. 
 
Les negociacions permeten posar per davant l’autodeterminació de gènere i que la funció 
mèdica col·legiada sigui només d’acompanyament amb un equip multidisciplinari, donant 
com a resultat la unitat de referència pe a l’atenció de les persones tans*. Tot i així, l’any 
2017 el Servei Trànsit a Barcelona –ubicat al carrer de Numància- liderat per la doctora 
Rosa Almirall des de l’any 2014 seguia sense ser una unitat assistencial de referència 
després d’haver-se aprovat el Pla de Salut Trans*. 
 
Fruit de l’aprovació del nou model de salut l’any 2018, el Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya va desplegar territorialment l’atenció a les persones trans* a la 
regió sanitària de Lleida, a la mateixa ciutat de Lleida, i a la regió sanitària de la Catalunya 
Central, a Manresa. 
 
Manresa compta, doncs, amb un servei d’atenció a les persones trans* que abasta tota la 
regió sanitària de la Catalunya Central (formada per les comarques de l’Anoia, el Bages, el 
Berguedà, el Moianès, el Solsonès i Osona) i que, malauradament, no preveu ni les 
dificultats de mobilitat dins la regió sanitària ni les possibles situacions de dificultat 
econòmica per afrontat el cost d’aquests desplaçaments, per part de qui l’utilitza. 
 
Per tant. 
 
- Tenint en compte que el Pla de Salut Trans* ha de garantir la qualitat de l’atenció 
sanitària a totes les persones que ho requereixin. 
 
- I atesa la complexitat, un cop analitzada la seva demanda, de disposar d’un servei trans* 
en cadascuna de les comarques de la regió sanitària de la Catalunya Central. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la itinerància del servei 
trans* de la regió sanitària de la Catalunya Central i de tot el seu equip professional per a 
atendre, en un Centra d’Atenció Primària de la ciutat de Vic, les persones Trans* de la 
comarca d’Osona amb la intenció de garantir-los un servei proper i de qualitat. 
 
Segon.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a difondre la iniciativa i a informar 
del nou servei trans* itinerant a la regió sanitària de la Catalunya Central als diversos 
serveis a disposició del col·lectiu trans*. 
 
Tercer.- Notificar l’acord a la Conselleria de Salut i a la Conselleria de Fem inismes i 
Igualtat de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal 
d’Osona, a l’associació Talcomsom i al Consorci Hospitalari de Vic. 
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Obert el torn d’intervencions, el Sr. Roca explica que el que es demana és que aquesta 
itinerància es concreti en un cop al mes a Vic. Indica que l’acord que es proposa ha estat 
aprovat ja per altres ajuntaments de la comarca. 
 
Sense que es produeixin més intervencions per part dels membres del plenari, la proposta 
és sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
6.- A.P. 14/2022.- INCLUSIÓ PER VIA D’URGÈNCIA I APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PEL CABRERÈS DE SUPORT AL POBLE 
D’UCRAÏNA I PER A LA FI DE LA GUERRA. 
 
Per part del grup municipal de Junts pel Cabrerrès 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 moció de 
suport al poble d’Ucraïna i per la fi de la guerra. 
 
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. 
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PEL CABRERÈS-JUNTS PER CATALUNYA 
DE SUPORT AL POBLE D’UCRAÏNA I PER LA FI DE LA GUERRA 
 
La Federació Russa va iniciar a finals del mes de febrer de 2022 una ofensiva militar sobre 
Ucraïna arran d’un conflicte territorial no resolt des de 2014, moment en què Rússia va 
annexionar la península de Crimea i va ocupar parcialment les dues províncies ucraïneses 
del Donbass, Donetsk i Lugansk.  
 
Després de setmanes d’escalada militar amb la concentració de tropes a la frontera i a 
territori de Belarús després d’unes maniobres militars conjuntes, i havent desatès les 
converses diplomàtiques amb diferents països, Rússia va iniciar una agressió militar a gran 
escala contra Ucraïna amb l’objectiu d’envair i annexionar-ne els seus territoris a la 
Federació Russa. Són nombroses les proves que demostren atacs dirigits per part l’exèrcit 
rus directament contra la població civil i, com en tot conflicte armat, aquesta guerra, a més 
de baixes militars, també està afectant directa i indirectament a la població civil d’Ucraïna 
amb milers de morts, ferits, desplaçaments forçosos, pèrdua i destrucció dels seus 
habitatges i propietats, i està comportant un greu impacte personal, psicològic i emocional 
sobre milions de persones. 
 
Les accions de la Federació Russa i la guerra que el seu govern ha iniciat de manera 
totalment injustificable vulneren la sobirania d’Ucraïna i el dret internacional compartit per 
tots, de manera que lluny de resoldre el conflicte polític anteriorment existent, l’han 
aprofundit i escalat a conflicte armat. Només la via diplomàtica, negociada i dialogada és el 
mecanisme a partir del qual els països han de poder resoldre els seus conflictes.  
 
Davant d’aquestes vulneracions i de l’escalada viscuda, són nombroses les protestes de 
rebuig; tant a Ucraïna, com a tota Europa, però també a la mateixa Rússia. La Unió 
Europea i les Nacions Unides no poden restar impassibles i han de prendre mesures 
dràstiques i contundents per garantir la pau i la seguretat al continent. Especialment, com a 
exemple de democràcia, llibertat i prosperitat, és necessari que la UE respongui allà on la 
tirania amenaça aquests valors fonamentals. 
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La societat catalana tradicionalment ha rebutjat tota guerra i està compromesa amb la pau i 
la resolució pacífica dels conflictes. És per aquest motiu que els municipis de Catalunya no 
podem fer altra cosa que condemnar les accions de la Federació Russa i mostrar la nostra 
solidaritat amb la població ucraïnesa, que serà qui patirà de forma més cruenta les 
conseqüències de la guerra. És imprescindible la fi immediata de les hostilitats i 
proporcionar tota l’assistència i ajuda humanitària possible per les víctimes i persones 
afectades.  
 
D’acord amb l’exposat anteriorment, el grup municipal de Junts pel Cabrarès-Junts per 
Catalunya proposa al Ple municipal de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Mostrar el rebuig del consistori contra la guerra i condemnar el conflicte armat així 
com les agressions de la Federació Russa sobre el territori i la sobirania d’Ucraïna i la seva 
població. 
 
Segon.- Solidaritzar-se amb el poble d’Ucraïna i portar a terme totes les accions al seu 
abast per contribuir a pal·liar els efectes devastadors de la guerra sobre la població civil. 
 
Tercer.- Exigir la fi de les hostilitats de manera immediata i apostar per a l’establiment de 
negociacions i canals diplomàtics per resoldre el conflicte de manera pacífica i dialogada.  
 
Quart.- Exigir a les institucions comunitàries de la Unió Europea una resposta contundent 
per tal de contribuir a retornar la pau a Europa i a la restitució dels drets i mitjans garantits 
pel dret internacional a la població afectada pel conflicte.  
 
Cinquè.- Participar, en la mesura del possible, en accions d’ajuda i assistència al poble 
ucraïnès, mitjançant les diferents vies i mecanismes de cooperació internacional que són 
competència dels municipis. 
 
Sisè.- Exigir la defensa i garantia dels drets de les minories nacionals presents a Ucraïna, 
que també s’han vist afectades pel conflicte. 
 
Setè.- Destinar, en la mesura del possible, un fons d’emergència per col·laborar en l’ajuda 
humanitària davant el conflicte armat d’Ucraïna i iniciar contacte de cooperació amb 
ACNUR i Creu Roja així com totes aquelles entitats que estiguin desplegades al territori 
oferint assistència, ajuda i refugi.   
 
Vuitè.- Oferir, en la mesura del possible, espais d’acollida i refugi al terme municipal per 
aquelles persones que arribin a Catalunya procedents d’Ucraïna que s’han vist forçades a 
desplaçar-se, així com també una xarxa d’acollida per iniciar el procés d’integració a la 
societat catalana i l’atenció social i psicològica necessària. 
 
Novè.- Habilitar i posar a disposició de la ciutadania espais de recollida d’ajuda 
humanitària per tal de canalitzar les aportacions solidàries dels veïns i veïnes del municipi 
per a les víctimes i persones afectades pel conflicte, tant pels que arribin al municipi com 
pels ciutadans que segueixen a Ucraïna.  
 
Desè.- Facilitar informació a la ciutadania sobre la crisi humanitària derivada del conflicte, 
així com de les diferents vies i mecanismes de cooperació a través dels quals contribuir a 

mailto:lesquirol@diba.cat


Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  8 

l’assistència i ajuda humanitària per a la població damnificada pel conflicte, incloent entitats 
com ACNUR i Creu Roja, d’entre d’altres. 
 
Onzè.- Posar-se a disposició de i treballar conjuntament amb la Conselleria d’Acció 
Exterior i Govern Obert i la Conselleria de Drets Socials del Govern de la Generalitat de 
Catalunya per tal de coordinar la resposta d’ajuda humanitària davant el conflicte armat.   

 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és sotmesa a 
votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
7.- 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 2022/3 a 2022/18, dictades entre els dies 24 de gener i 3 de març de 2022. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
8- 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 
2022/4 a 2022/34, adoptats en les sessions celebrades els dies 17 de gener, 31 de gener, 
14 de febrer i 28 de febrer de 2022. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEIDORS, 4T TRIMESTRE DE 2021. 
 
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 
2021, mitjançant lliurament de còpia de l’informe a cada un dels regidors i regidores, per la 
qual cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
10.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXCECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 4T 
TRIMESTRE DE 2021. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2021 a data 31 de 
desembre de 2021, 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 
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s’executi, mitjançant lliurament de còpia a cada un dels regidors i regidores, per la qual 
cosa el Ple es dóna per assabentat. 
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, el Sr. Roca fa referència al volum de 
deixalles existents als vorals de la carretera (C-153), que pel que diu s’han incrementat 
molt, especialment fins a l’arribada a l’Esquirol, i menys de l’Esquirol a Cantonigròs. És un 
reclam, diu, i no sé qui ho ha de netejar. 
 
El Sr. Alcalde li diu que es competència de carreteres, i que fan neteges programades 
cada cert temps. 
 
El Sr. Roca diu que a la rotonda de Cantonigròs hi ha pintada una bandera espanyola, i 
demana que “s’arregli”. 
 
Continua el Sr. Roca informant que no hi ha llum al carrer de Sant Roc i Cabrera, a 
Cantonigròs, i que l’església està a les fosques (s’entén que fa referència a l’enllumenat 
públic). 
 
La Sra. Molas diu que en aquests casos que l’avisin a ella i que ella es posarà en contacte 
amb qui ho ha d’arreglar. 
 
El Sr. Roca demana que la documentació de la que es dona compte al Ple, a veure si en 
poden disposar abans. 
 
El Sr. Alcalde li diu que aquesta documentació està a punt des del moment de la 
convocatòria del Ple. 
 
El Sr. Roca informa que, en relació al conflicte d’Ucraïna i amb l’acolliment de refugiats, 
l’entitat Osona amb els nens han mantingut el contacte amb les famílies i els nens 
ucraïnesos que han anat venint els estius durant anys, i que també hi ha com a referents 
gent del Festival de Cantonigròs. Que estan duent a terme una campanya anomenada 
Osona amb Ucraïna, amb la qual es pretén posar a disposició habitatges per acollir 
persones refugiades i també suport econòmic. 
 
L’Alcalde, en relació a aquest tema, diu que el Consell Comarcal d’Osona s’encarrega de 
les tasques d’informació i coordinació. Diu que demà s’informarà a la pàgina web en relació 
a les donacions dineràries, al recapte d’aliments i acollida. Diu que també hi ha vinculada 
iniciativa privada. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.50 
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 
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