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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 04/2021 
 
NÚM.: 04/2021 
DATA SESSIÓ: 7 DE JUNY DE 2021 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 025 a 031. 
HORA: 19.00 HORES 
LLOC: SALA DEL CASAL DEL AVIS 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Àlex Montanyà i Rifà 
Sra. Alba Molas i Rifà  
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sra. Sílvia Grau Parramon 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
Sr. Joan Callejón i Creus 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Francesc Illamola i Puntí 
 
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. 
 
Abans d’això, però, el Sr. Joan Callejón demana la paraula i manifesta el següent: 
 

Com a regidors del Grup municipal de Junts x Cat – Junts i en exercici del nostre 
legítim dret a demanar informació a la corporació, hem formulat diversos recs i 
preguntes al Ple que han estat reiteradament desateses. 
 
La norma ens reconeix aquesta possibilitat de participació com a representants 
democràtics que som. Tot i això, l’equip de govern, amb un comportament del tot 
antidemocràtic ens denega la informació sol·licitada una vegada i una altra. 
 
Aquesta manca de transparència, sembla denotar que hi hagi coses a amagar, a 
més de ser contrària a la normativa de règim local i de lesionar el dret de 
participació en els afers públics que com a representats tenim constitucionalment 
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reconegut, amb el caràcter de dret fonamental i amb totes les conseqüències que 
aquest fet comporta. 
 
Com que considerem inadmissible que se’ns vulneri sistemàticament el dret a la 
informació que sol·licitem en els plens municipals impedint de facto la nostra 
participació en els mateixos, us comuniquem que no participarem en aquesta 
sessió a què ens he convocat. 
 
També us fem avinent que aquest exercici tant poc transparent i tan poc democràtic 
que denunciem públicament amb aquest gest, en endavant tindrà les 
conseqüències que la norma preveu per als responsables del seu incompliment. 
 
Us recordem que conforme la normativa de règim local, els escrit de sol·licitud dels 
regidors han de ser resolts en quatre dies essent el silenci és positiu i que les 
preguntes i les precs que formulem en el ple han de ser resolts en la mateixa o la 
següent sessió i en el termini d’un mes. Així mateix, us fem aviente que, a més de 
fer-ho públic als mitjans de comunicació per a coneixement general, també 
denunciarem aquesta manca reiterada d’informació als organismes públics que 
correspongui. 
 
Per ara, si en el ple no hi doneu cabuda legal a tots els representants 
democràticament elegits, el podeu celebrar sols, fent públic i palesa la vostè actitud 
antidemocràtica. 

 
[És transcripció literal del text llegit al Ple municipal pel Sr. Callejón, segons escrit 
lliurat a la Secretaria municipal] 

 
Acte seguit, el Sr. Callejón abandona el Ple municipal. 
 
1.- A.P. 025/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 03/2021, de 12 d’abril de 2021. 
 
Sense que es manifestin esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, 
resultant aprovades per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 026/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON 
MUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I 
PER CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 1R TRIMESTRE DE 
2021, PRESENTADA 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 1r 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. 
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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 1r trimestre de 2021 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

1r Trimestre de 2021:      1.662,32 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.024,49 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2021)      28,44 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 
(avui SOCIEDAD GENERAL AGUAS DE BARCELONA SAU), corresponent al 1r trimestre 
de 2021, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

1r Trimestre de 2021:      1.662,32 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.024,49 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (1r T 2021)      28,44 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 del presents. 
 
3.- A.P. 027/2021.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NUÚM. 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ 
DELS SERVEIS D’ENSENYAMENTS ESPECIALS I CELEBRACIÓ D’ALTRES 
ESDEVENIMENTS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS. 
 
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 
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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. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia i l’informe de la Secretaria intervenció, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 17, 
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials i celebració 
d’altres esdeveniments en establiments municipals, 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. 

 
Explicada la necessitat de la modificació per part de la Secretaria, i sense que hi hagi més 
intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
4.- A.P. 014/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DEL PRESSUPOST NÚM. 01/2021, EN LA MODALITAT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, 
FINANÇAT AMB BAIXES PER ANUL·LACIÓ I PER NOUS I MAJORS INGRESSOS. 
 
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de 
suplement de crèdit, núm. 01/2021. 
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Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març -TRLRHL-, 
quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i 
no existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el 
consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió 
de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, 
que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple 
de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. 
Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei. 
 
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i 
aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre 
informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò 
establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març -TRLRHL-. 
 
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de 
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d’edictes 
de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions que estimin pertinents. 
 
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament Ple 
que acordarà, al mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 
del vigent Pressupost en la seva modalitat de suplement de crèdit. 
 
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària 
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la 
Secretaria General. 
 
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal 
en la seva modalitat de suplement de crèdit, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment de l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost 
Municipal, núm. 01/2021, en la seva modalitat de suplement de crèdit, que es finança amb 
baixes per anul·lació i nous i majors ingressos, amb el següent detall: 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Partida Pressupostària Import inicial Modificació Concepte 

1.454.61911  32.500,00 Camins Sant Martí Sescorts 

 
La modificació de crèdits es finança: 
 

RESUM: 

a) Amb càrrec al romanent líquid de tresoreria 0,00 
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b) Amb nous o majors ingressos 23.220,60 

c) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdit 9.279,40 

d) Mitjançant operacions de crèdit 0,00 

TOTAL FINANÇAMENT MODIF. CRÈDITS 32.500,00 

 
Segon.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions 
que estimin pertinents, durant els quinze dies hàbils següents a la publicació. 
 
Tercer.- El present acord s’entendrà elevat automàticament a definitiu en el cas que no es 
presentin reclamacions durant el tràmit d’exposició al públic. 

 
Explicada la proposta per part de la Secretaria, i sense que es produeixin intervencions, 
aquesta és sotmesa a consideració del Plenari, resultant aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
5.- A.P. 029/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE 
FINCA PER EXECUCIÓ DEL PLANEJAMENT. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar, en sessió de 24 de gener de 
2008, aprovar el Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística (POUM) de Santa Maria de 
Corcó, i es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) en data 29 de 
febrer de 2008, publicació núm. 5081. Aquest planejament qualifica la finca que es dirà 
com a sistema urbanístic de zona verda (PJ)._ 
 
La descripció i dades registrals de la finca a expropiar, segons nota informativa de domini i 
càrregues obtinguda del Registre de la Propietat núm. 2 de Vic, de data 20 de novembre 
de 2020 és la següent: 
 

“Parcel·la de terreny o solar, en el terme de Santa Maria de Corcó, procedent de la 
finca Manso Guàrdia, de figura irregular allargada en sentit Sud o Nord i de 
superfície mil cinc-cents seixanta-set metres cinquanta decímetres quadrats. 
Confronta: pel front, Est, amb carrer en projecte sobre la resta de la finca matriu de 
què se segrega; per la dreta entrant Nord, amb resta de la finca matriu que 
constitueix la parcel·la assenyalada de número 39; per l’esquena Oest, mitjançant 
línia recta, amb carrer en projecte sobre la mateixa matriu i mitjançant línia 
lleugerament corbada, amb la mateixa matriu, zona destinada a aprofitament de la 
carretera de Vic a Santa Maria de Corcó; i per l’esquerra Sud, amb resta que se 
segrega.” 

 
Té dues referencies cadastrals, són 7643801/DG4574S/0001/PQ i 
7643801/DG4574S/0001/LQ. 
 
Inscrita en el Registre de la Propietat núm. 2 de Vic, volum 2.550, llibre 76 de l’Esquirol, foli 
177 i finca número 840. 
 
Pertany als una quarta part indivisa en nua propietat a cadascun dels senyors Montserrat 
Jaume i Ana Maria Costa Schilt. I una quarta part indivisa en plena propietat o tres quartes 
parts indivises en usdefruit a la Sra. Maria Mercedes Costa Schilt, per títol d’herència. 
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De la finca descrita, és objecte d'expropiació únicament 1.193,51 m2 dels 1.383,18 m2 
segons darrer amidament. A més, la porció objecte d’expropiació té en compte els nous 
límits fixats entre les finques col.lindants números 840 i 2.368, propietat aquesta última 
dels senyors Abel Tressera Boixeda i Isabel Illamola Vilalta, detallats i protocol·litzats en un 
planella que s’adjunta a l’escriptura designada davant el notari de Vic Sr. José Vilana 
Espejo, amb data 30 de juliol de 2020, i protocol 2.001. S’adjunta plànol on consta grafiada 
la porció de terreny, amb els límits actualitzats segons escriptura indicada, i amb la porció 
a expropiar, senyalant també la resta de la finca. 
 
En data 20 de maig de 2021 l’arquitecte tècnic municipal ha emès informe fent constar una 
valoració de la finca objecte d’expropiació, en la quantitat de 23.370,84 €, valorant els 
següents paràmetres: 
 
Superfície expropiar: 1.193,51 m2 
Qualificació: PJ 
Edificabilitat promig Sòl urbà 0,6862 m2/m2 
Coeficient topografia: 0,95 
Vr 48,54 €/m2 
Valor: 37.764,24 € 
Despeses d’urbanització pendents: 15.506,30 € 
Valor del sòl: 22.257,94 € 
Premi afeccció 5%: 1.112,90 € 
Valor total expropiació: 23.370,84 € 
 
En relació a aquesta expropiació, la secretaria intervenció municipal ha informat 
favorablement a l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient en el vigent 
pressupost municipal. 
 
L’article 109 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de 
la Llei d'Urbanisme (TRLUC) estableix que l’aprovació d’instruments de planejament 
comporta implícitament la declaració d'utilitat pública i necessitat d’ocupació dels terrenys i 
edificis afectats, als fins d'expropiació. En el present cas, el POUM de Santa Maria de 
Corcó es va publicar a efectes de la seva executivitat al DOGC 5081 de 29 de febrer de 
2008.   
 
L'article 110 TRLUC disposa que l’expropiació forçosa per raons urbanístiques es pot 
aplicar per a l’execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic, d’acord amb el que 
estableixen els articles 34.8 i 11.3 dels propi TRLUC. 
_ 
Així mateix, segons l'article 112 de la mateixa norma, "Si no s'utilitza l'expropiació com a 
sistema d'actuació per polígons d'actuació urbanística complets, es pot aplicar com a 
actuació aïllada l'expropiació forçosa, per a l'execució de sistemes urbanístics o d'algun 
dels elements que els integren, tramitada d'acord amb la legislació reguladora de 
l'expropiació forçosa, sense perjudici de l'aplicabilitat del procediment establert per l'article 
113. L'organisme expropiant ha d'aprovar, en tot cas, la relació de persones propietàries i 
de béns i drets afectats". 
_ 
L’article 43.1 del Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, disposa que el preu just dels béns i drets 
expropiats es fixarà conforme els criteris de valoració d’aquesta Llei. 
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D’acord a l'article 3.3.d.7 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el 
règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional 
l’expedient ha d’estar informat per secretaria. 
L’article 3.4 del Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’Expropiació forçosa, disposa que quan expropï el municipi, correspon al Ple adoptar els 
acords en matèria d’exprpopiació que conforme a la Llei o al Reglament tinguin el caràcter 
de recurribles via admnistrativa o contenciosa; acord que es podrà adoptar per majoria 
simple de conformitat a l'article 47 de la LRBRL.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar amb caràcter definitiu la descripció concreta i individualitzada del bé a 
expropiar, el que determina la declaració de la necessitat d'ocupació i l'inici del 
corresponent expedient expropiatori, per a l'execució del Pla d'Ordenació Urbanística 
Municipal de Santa Maria de Corcó, així com la designació nominal de l'interessat amb el 
qual han d'entendre's els successius tràmits i que resulta ser: 
 
a) Titulars registrals: JAUME, MONTSERRAT, ANA MARIA i MARIA MERCEDES COSTA 
SCHILT. 
b) Adreça: carrer Tavartet i carrer Serrat Guàrdia. 
c) Naturalesa: afectat coma sistema urbanístic de zona verda (clau PJ). 
d) Dades del cadastre: Té dues referències cadastrals, són 7643801 DG4574S 0001 PQ i 
7643801 DG4574S 0001 LQ. 
e) Dades del Registre de la Propietat núm. 2 de Vic: volum 2.550, llibre 76 de l’Esquirol, foli 
177 i finca número 840. 
f) Afectació: únicament 1.193,51 m2, segons plànol. 
 
Segon.- Procedir a la publicació de la present Resolució en la forma a què es refereix 
l'article 21 en relació amb l'article 18 de la Llei d'Expropiació Forçosa, amb notificació 
personal als interessats, amb indicació dels recursos que siguin pertinents. 
 
Tercer.- Transcorregut el termini sense que s'hagi interposat reclamacions, es considerarà 
definitivament aprovada la relació de les persones propietàries i de béns i drets afectats, 
procedint-se a l’ocupació de la finca esmentada, amb el pagament del preu just. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa per import de VINT-I-TRES MIL TRES-CENTS SETANTA 
EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS D’EURO (23.370,84 €) per l'adquisició per 
expropiació de la finca descrita a la proposta primera. 
 
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde President de la Corporació, Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà, per 
a l’atorgament de quants documents siguin necessaris per a la plena efectivitat dels acords 
adoptats. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica els antecedents de la proposta que 
s’eleva al Ple. 
 
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. 
 

mailto:lesquirol@diba.cat


 
 

 
Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax. 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  9 

6.- A.P. 030/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONVENI DE FIXACIÓ DE CRITERIS 
PER A LA DETERMINACIÓ DE SUPERFÍCIES SUBJECTES A EXPROPIACIÓ DEL PLE 
DOMINI I SERVITUD DE PAS I EL PREU APLICABLE A LES MATEIXES, DERIVADES 
DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DELS COL·LECTORS DEL 
BARRI DEL PADRÓ I CARRER DEL PUIG. 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Esquirol ha executat les obres de CONSTRUCCIÓ DELS 
COL·LECTORS DEL BARRI DEL PEDRÓ I DEL CARRER DEL PUIG, per a la qual cosa 
ha estat necessària la ocupació de sòls privats, de naturalesa rústega i urbana, de diversos 
titulars. 
 
Vista la proposta de conveni a subscriure amb el Sr. Ramon Soler Illa, DE FIXACIÓ DE 
CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE SUPERFÍCIES SUBJECTES A EXPROPIACIÓ 
DEL PLE DOMINI I SERVITUD DE PAS I EL PREU APLICABLE A LES MATEIXES, la 
finalitat del qual és l’establiment d’un marc jurídic per a la futura expropiació. 
 
Vist que l’article 48 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
preveu que les administracions públiques podran subscriure convenis amb subjectes de 
dret públic i privat, els quals hauran de tenir per objecte millorar l’eficiència de la gestió 
pública, facilitar la utilització conjunta de mitjans o serveis públics o contribuir a la 
realització d’activitats d‘utilitat pública. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el CONVENI DE FIXACIÓ DE CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE 
SUPERFÍCIES SUBJECTES A EXPROPIACIÓ DEL PLE DOMINI I SERVITUD DE PAS I 
EL PREU APLICABLE A LES MATEIXES, a subscriure entre aquest Ajuntament i el Sr. 
Ramon Soler Illa, annex a la present proposta. 
 
Segon.- Donar els efectes de publicitat que en dret corresponguin als presents acords, 
amb notificació individual a l’interessat. 
 
Tercer.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’Alcalde President de la 
Corporació, Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà, per a l’atorgament de quants documents públics 
o privats siguin necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats. 

 
Explicada la proposta per part de l’Alcaldia, el Sr. Pons demana si es pot veure el plànol 
d’afectació. 
 
L’alcalde li respon que sí, que el té l’arquitecte municipal. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels presents. 
 
7.- A.P. 031/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIO DE SUPORT A L’AMNISTIA. 
 
L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la 
sentència del Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, 
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l’any 2010, enèsim intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per 
part dels actors polítics, socials, econòmics i culturals de Catalunya.  
 
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la 
societat catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple 
dels drets i llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu 
futur polític. Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses 
les limitacions de l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 
en resultà una majoria favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la 
independència de Catalunya, en el cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.  
 
La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització 
que, de forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i 
inhabilitacions. Lluny d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes 
encara les persones pendents d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més 
de 2.800 persones que han estat o segueixen encausades per la participació a actes 
relacionats amb la consulta del 9 de novembre, el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les 
diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor del dret a l'autodeterminació i en 
contra de la repressió del poble català. També s’han obert més de 600 contenciosos 
administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes relacionats amb la 
independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna manera a la 
presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió de 
les idees que s'hi troben vinculades.  
 
En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes 
persones s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, 
manca d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties 
processals i de la presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc. 
 
La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de 
Brussel·les basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa 
infracció del dret al jutge predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, 
juntament amb les vulneracions flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de 
Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament 
immediat de les persones empresonades.  
 
Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del 
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades 
davant el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal 
Europeu de Drets Humans qui tindrà l’última paraula. 
 
Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es 
tracta d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global 
és una Llei d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat 
política. 
L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de 
països i  per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha 
de tenir com a àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o 
com a conductes punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política 
qualsevol fet vinculat a la preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, 
promoció, execució i celebració tant del Procés participatiu sobre el futur polític de 
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Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del referèndum d'autodeterminació d'1 
d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via pública que, amb la finalitat de 
defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les autoritat governamentals 
o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa des de la data de 
celebració de l'esmentat referèndum. 
 
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret 
d’autodeterminació, la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en 
tots els àmbits, a la llibertat dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin 
emmarcades en el dret d’expressió, llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i 
d’associació. 
 
L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb 
líders socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment 
no és possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això 
l’amnistia, i el reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida 
democràtica que ens permeti avançar. 
 
Per aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via 
de la justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política 
per mitjà de l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen 
mecanismes bàsics i essencials d'una societat democràtica.  
 
Segon.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, 
sense renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti 
l'extinció de qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal 
de Comptes, per tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb 
intencionalitat política vinculats a la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, 
qualsevol que fos el seu resultat, tipificats com a delictes o com a conductes determinants 
de responsabilitat administrativa realitzats des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de 
l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol que sigui llur denominació i contingut. Per 
a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar acompanyada d'una solució 
efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el reconeixement del dret 
d'autodeterminació de Catalunya.  
 
Tercer.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com 
que es reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als 
col·lectius dels quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els 
responsables de la repressió de drets fonamentals.  
 
Quart.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i 
donar suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el 
retorn dels exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots 
els agents cívics, polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord 
nacional per l'amnistia, l'autodeterminació i els drets civils i polítics. 
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Cinquè.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis 
per la Independència. 

 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del Plenari, 
resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
8.- 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 2021/30 a 2021/42, dictades entre els dies 22 d’abril i 2 de juny de 2021. 
 
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 
2021/32 a 2021/76, adoptats en les sessions celebrades els dies 12 d’abril, 26 d’abril, 10 
de maig i 31 de maig de 2021 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn del precs i preguntes, no se’n formulen per part dels membres del Plenari. 
 
Abans de finalitzar la sessió, el Sr. Alcalde manifesta que des de l’equip de govern 
municipal no comparteixen les declaracions del cap del cap del Grup de Junts x Cat. Diu 
que sempre s’ha consultat a tots els veïns i entitats, i que per això aquest equip de govern 
no és antidemocràtic. Continua dient que les urnes han donat 2 regidors a Junts x Cat i que 
si no són capaços de generar debat i opinió que pleguin. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 19.40 
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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