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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 06/2021 
 
NÚM.: 06/2021 
DATA SESSIÓ: 8 DE NOVEMBRE DE 2021 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 041 a 047. 
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 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
Sr. Francesc Illamola i Puntí 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
Sr. Enric Roca Casas (s’incorpora a partir del punt núm. 2, en que pren possessió del 
càrrec de regidor) 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
 
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. 041/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 05/2021, de 4 d’octubre de 2021. 
 
Sense que es produeixin esmenes, l’acta és sotmesa a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 042/2021.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DE 
L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL DEL SR. ENRIC ROCA CASAS (JUNTS PER 
CATALUNYA-EL CABRERÈS). 
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El Ple municipal, en sessió celebrada el dia celebrat el dia 4 d’octubre de 2037 va adoptar 
acord de coneixement de la renuncia voluntària del Sr. Joan Callejón i Creus al càrrec de 
regidor d’aquest Ajuntament. 
 
Ates que la Junta Electoral Central ha tramès la credencial corresponent al Sr. ENRIC 
ROCA CASAS, candidat núm. 5 de la candidatura presentada per JUNTS PER 
CATALUNYA – EL CABRERÈS a les eleccions locals de 26 de maig de 2019, prèvia 
renuncia anticipada el Sr. Abel Rubió Serrat i de la Sra. Assumpta Rodrigo Carbó, 
candidats números 3 i 4. 
 
De conformitat amb el que disposa l’art. 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Únic.- Donar possessió al senyor ENRIC ROCA CASAS del càrrec de regidor d’aquest 
Ajuntament, en substitució del Sr. Joan Callejón i Creus, després de la seva renuncia 
voluntària. 

 
Es sotmet a votació l’acord de donar possessió del càrrec de regidor de l’Ajuntament de 
l’Esquirol al Sr. ENRIC ROCA CASAS, el qual és aprovat per assentiment de la totalitat 
dels membres del plenari presents en la sessió. 
 
Seguidament, l’Alcalde procedeix a sol·licitar la incorporació a la sessió del Sr. ENRIC 
ROCA CASAS. 
 
El Secretari de la corporació llegeix l’article 108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
del règim electoral general, sobre la presa de possessió dels regidors/es electes; i acte 
seguit per part de l’Alcaldia es procedeix a prendre jurament o promesa mitjançant la 
fórmula imposada pel Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la 
presa de possessió de càrrec o funcionaris públics. 
 

ARTÍCULO 108 
8. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus 
cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la 
Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o 
reglamentos respectivos. 

 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de l’Esquirol, amb lleialtat al Rei, i 
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya ?” 

 
A la qual cosa el Sr. ROCA respon: “Per imperatiu legal i amb fidelitat a la República 
Catalana, sí, ho prometo” 
 
El Sr. Roca adquireix, doncs, la condició de regidor electe de ple dret de l’Ajuntament de 
l’Esquirol i membre del consistori municipal. 
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El Sr. Roca, en la seva primera intervenció agraeix les mostres de suport rebudes i es posa 
a disposició, tot afirmant que demanarà els aclariments que facin falta per a exercir el 
càrrec. Diu que espera rebre un bon tracte. 
 
3.- A.P. 043/2021.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
LES ORDENANCES FISCALS PER A L’EXERCICI 2022 I SEGÜENTS: 
 
ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS 
TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL) 
 
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. 
 
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal 
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació 
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i 
d’inici de la seva aplicació. 
 
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. 
 
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. 
 
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 
anteriorment. 
 
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la 
utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en 
cadascun dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves 
tarifes. 
 
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats 
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la 
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat 
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que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals. 
 
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, 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, els informes de la Secretaria i la Intervenció i el de la 
Comissió d’Hisenda, es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Liquidació, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de 
regir per a l’exercici 2022 i següents, així com el seu text refós. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2022 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1. Reguladora de l’Impost sobre béns immobles. 
Ordenança Fiscal núm. 13 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis de 

cementiris 
Ordenança Fiscal núm. 14 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de 

gestió de residus municipals 
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació 
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2022, així com el text refós aprovat, seran objecte 
de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
Quart.- 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. 

 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Roca pregunta sobre l’increment del 5% en la taxa 
d’escombraries en què es basa. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha previst un increment de preus per la prestació del servei a 
nivell comarcal. 
 
El Secretari li comenta que, tal i com consta en l’informe/estudi de la taxa, tot i l’increment, 
els ingressos previstos per aquest concepte no cobreixen el cost total del servei. 
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Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels presents. 
 
4.- A.P. 044/2021.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS 
DEL CONSORCI D’OSONA DE SERVEIS SOCIALS. 
 
Relació dels Fets 
 
Atès que l’Ajuntament de l’Esquirol forma part del Consorci d’Osona de Serveis Socials. 
 
Vista la notificació de l’acord adoptat pel Consell Plenari del Consorci d’Osona de Serveis 
Socials celebrat en sessió extraordinària del dia 3 de març de 2021, en la qual es notifica a 
tots els membres del Consorci l’acord inicial de la modificació dels estatuts per tal ratificar-
la. 
 
La modificació dels estatuts fa referència als articles 1, 11 i 14 dels Estatuts del Consorci 
d’Osona de Serveis Socials publicats al DOGC número 6.820 del dia 27 de febrer de 2015. 
 
Vist també que de conformitat amb la normativa vigent aquesta modificació s’ha de 
sotmetre al tràmit d’informació pública als següents portals:  
 

- Tauler d’edictes de l’Ajuntament 
- Publicació en el BOP de Barcelona 
- Publicació en el DOGC 

 
Vist que, si s’escau, el Consorci permet que els  ajuntaments deleguin aquestes 
publicacions per a una millor coordinació i gestió del tràmit d’exposició pública. 
 
Fonaments de dret 
 
Article 47.2 g) i l'article 123.1 f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 
Règim local, sobre la necessitat del vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal 
de membres de la corporació per a l'adopció d'acords de creació, modificació o dissolució 
de mancomuntats o altres organitzacions associatives, així com l'adhesió de les mateixes i 
l'aprovació de la modificació dels estatuts. 
 
Estatuts del Consorci d'Osona de Serveis Socials publicats al DOGC número 6.820 del dia 
27 de febrer de 2015. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l'Ajuntament de l’Esquirol l'adopció, per majoria 
absoluta del nombre legal de membres de l'Ajuntament, l’adopció dels acords 
següents: 
 
Primer.- Ratificar la modificació dels estatus del Consorci d’Osona de Serveis Socials en 
els articles 1, 11 i 14 d’acord amb el text que es transcriu a continuació: 
 
“Article 1: El Consorci d’Osona de Serveis Socials (COSS) en endavant Consorci, és una 
entitat pública de caràcter associatiu i de naturalesa institucional i local, integrada pels 
membres següents: 
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Consell Comarcal d’Osona 
Ajuntament d’Alpens 
Ajuntament de Calldetenes 
Ajuntament d’Espinelves 
Ajuntament de l'Esquirol 
Ajuntament de Gurb 
Ajuntament de Masies de Roda 
Ajuntament de Montesquiu 
Ajuntament de Lluçà 
Ajuntament d’Olost 
Ajuntament d’Orís 
Ajuntament d’Oristà 
Ajuntament de Perafita 
Ajuntament de Prats de Lluçanès 
Ajuntament de Roda de Ter 
Ajuntament de Rupit i Pruit 
Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès 
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau 
Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès 
Ajuntament de Sant Feliu Sasserra 
Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 
Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà 
Ajuntament de Sant Martí d'Albars 
Ajuntament de Sant Pere de Torelló 
Ajuntament de Sant Quirze de Besora 
Ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort 
Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà 
Ajuntament de Santa Eugènia de Berga 
Ajuntament de Santa Maria de Besora 
Ajuntament de Sobremunt 
Ajuntament de Sora 
Ajuntament de Tavèrnoles 
Ajuntament de Tavertet 
Ajuntament de Vidrà 
Ajuntament de Vilanova de Sau 
 
Poden formar part d’aquest Consorci tots aquells municipis, ens locals o entitats sense 
ànim de lucre que estiguin dins el territori de la comarca d’Osona. En cas de ser municipis 
limítrofs a la comarca d’Osona però que no en formin part, hauran d’acomplir amb els 
tràmits previstos a l’article 315 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Article 11 Les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria seran exercides per 
funcionaris d'habilitació nacional i/o funcionaris del grup A1/A2 de qualsevol de les 
administracions que formin part del Consorci d'Osona de Serveis Socials. Si no hi ha 
personal funcionari en aquests termes, aquestes funcions les podrà exercir el personal 
laboral de les administracions participants, inclòs el de les entitats del sector públic 
controlades per aquestes. 
 
Article 14 Adopció dels acords per part del Consell Plenari: 
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a) S’estableix un sistema d’adopció d’acords mitjançant un sistema de vot ponderat, 
en funció dels paràmetres establerts en la següent taula, en la qual el valor del vot 
de cadascun dels ens locals estarà en funció de la relació següent: 
 
- De 1 a 1.999 habitants 1 vot 
- De 2.000 a 5.000 habitants 2 vots 
- De 5.001 a 10.000 habitants 3 vots 
- De 10.001 a 20.000 habitants 4 vots 
- Més de 20.001 habitants 5 vots 
- El Consell Comarcal d’Osona 10 vots 
- Entitats sense ànim de lucre 1 vot” 

 
Segon.- Delegar al Consorci d’Osona de Serveis Socials les corresponents publicacions al 
BOP de Barcelona i al DOGC, per a una millor coordinació i gestió del tràmit d’exposició 
pública. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci d’Osona de Serveis Socials i comunicar-lo a la 
persona responsable de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament. 

 
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. 045/2021.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS 
DEL CONSORCI DEL TER. 
 
Part expositiva: 
 
1. L’any 1998 es va constituir el Consorci Alba-Ter, ens integrat per diverses entitats locals 
amb les finalitats que es recullen als estatuts el conjunt de les quals té com a element 
comú vertebrador la conca del riu Ter a fi de possibilitar unes actuacions de planificació, 
promoció i altres iniciatives vinculades al riu coordinades entre tots els municipis de la vora 
del riu i de la seva àrea d’influència en tot el seu recorregut superant les limitacions que 
comportarien les actuacions aïllades per part de cada municipi.  
 
2. Després de l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local (LRSAL), norma que va obligar a una adaptació dels 
estatuts dels Consorcis, i en el cas concret dle Consorci del Ter a l’adscripció del Consorci 
a un dels ens que en formen part (DA 20 Llei 30/1992 en la redacció donada per la 
LRSAL). En el cas d’aquest Consorci, es va proposar l’adscripció a l’Ajuntament de Girona  
atenent a la major aportació anual i, alhora, a la major població d’aquest ens local.  
 
3. Amb l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic 
es recollí part del redactat de la LRSAL en els articles 118 i següents, conservant així la 
necessitat d’adscripció a un ens territorial. 
 
4. Amb l’acceptació per part de l’Ajuntament de Cassà de la Selva com a membre del 
Consorci i davant de la necessitat de modificació de l’article 2 dels estatuts als efectes 
d’incorporar dit Ajuntament, s’ha procedit a modificar altres articles dels estatuts amb 
diferents finalitats: 
 
a. Modificació de l’article 1 que consisteix en la substitució d’aquella normativa derogada. 
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En efecte, d’acord amb el nou redactat s’ha suprimit tot allò que feia referència a la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local atès 
que fou derogada per la Llei 40/205, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
b. Modificació de l’article 2 que consisteix en una millor redacció de l’apartat primer, la 
inclusió del municipi de Cassà de la Selva com a ens consorciat, en el paràgraf segon, així 
com també la modificació del dret de vot dels Consells Comarcals, arran de l’acord de 
l’Assemblea de data 20 de juliol de 2021. 
c. Modificació de l’article 12 que consisteix en una millor redacció del paràgraf segon en 
relació a la composició del Consell de Govern, on es suprimeix la limitació de dos 
representants d’organismes radicats en un mateix municipi. 
d. Modificació de l’article 23 que consisteix en incloure la figura de la tresoreria del 
Consorci, omesa fins a la data, per tal de donar compliment al Reial Decret 128/2018, de 
16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional. 
e. Modificació de l’article 27 que consisteix en efectuar la remissió de l’annex en relació a 
les aportacions dels Consells Comarcals, i aclariment en relació als increments de les 
quotes. 
f. Modificació de l’annex dels estatuts consistent en especificar les quotes dels ajuntaments 
i dels consells comarcals consorciats. 
 
5. En data 29 de setembre de 2021 es va procedir a l’aprovació de la modificació dels 
estatuts vigents publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Girona de data 30 de 
setembre de 2020 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 30 de 
setembre de 2020. 
 
Fonaments de dret: 
 
I. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres administracions per a fins d’interès 
comú. 
 
II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen 
aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus. 
 
III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat 
pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant amb 
un major detall aquests ens. Concretament, l’article 322 del Reglament relatiu a la 
modificació dels estatuts del consorci  preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan 
superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats 
consorciades i acordada  amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn 
als articles 313 i següents. 
 
IV. Els articles 118 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic que regulen el règim jurídic dels Consorcis. 
 
V. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal 
de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 ROAS. 
 
VI. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria 
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots aquells 
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amb repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció municipal de 
conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 
18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat 
RD 128/2018. 
 
VII. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent Comissió 
Informativa en els ens que comptin amb aquests òrgans, d’acord amb allò que determinen, 
entre altres, els articles 20.1 c) de la LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres, del ROF. 
 
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple de l’Ajuntament de 
l’Esquriol l’adopció dels següents:   
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels Estatuts del Consorci Alba-Ter (amb la nova 
denominació Consorci del Ter) acordada per l’Assemblea General del Consorci per acord 
plenari del passat 29 de setembre, d’acord amb el text que figura adjunt.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Consorci (Consorci Alba-Ter amb la nova denominació 
Consorci del Ter) als efectes de la informació pública conjunta de la modificació estatutària, 
el seguiment de la ratificació per la totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a 
l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats Locals.  
 
Tercer.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde de la corporació, 
il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà, a signar tots i cada un dels documents necessaris per a dur a 
terme els anteriors acords. 

 
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. 046/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL PROGRAMA 
“SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA”, ANYS 2021-2024, DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA. 
 
En l’actualitat l’Ajuntament de l’Esquirol presta el servei de teleassistència, un recurs 
social d’atenció domiciliària a la població en general i preferentment a persones grans en 
situació de risc o fragilitat, per raons d’edat, aïllament social, salut i/o dependència. 
 
Aquest servei es presta en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, permet als 
usuaris comunicar-se les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any amb professionals per 
oferir-los l’ajuda i acompanyament que l’usuari necessiti. El servei es basa en un sistema 
de comunicació permanent i d’avisos d´emergència per tal de garantir als usuaris una 
major autonomia i seguretat a la llar. 
 
Tenint en compte que cal formalitzar la nova adhesió al programa del “Servei local de 
Teleassistència – any 2021-2024” i, per a l’adhesió, cal que l’Ajuntament aprovi també les 
bases que incorporen modificacions i millores del servei. 
 
Atès que per formalitzar l’adhesió s’ha de sol·licitar el recurs tècnic “Servei Local de 
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Teleassistència” del Catàleg de Serveis 2021 de la Diputació de Barcelona i vist el marc 
reguladora de la convocatòria. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Esquirol al programa “Servei Local de 
Teleassistència 2021-2024” així com les bases reguladores del programa. 
 
Segon.- Sol·licitar el recurs tècnic “Servei Local de Teleassistència” del Catàleg de    
Serveis 2021 de la Diputació de Barcelona. 

 
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, als efectes oportuns. 

 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del Plenari, 
resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
7.- A.P. 047/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DELEGACIÓ A FAVOR DEL 
CONSELL COMARCAL D’OSONA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
SELECTIVA DE RESIDUS, NETEJA VIARIA I DEIXALLERIA, I DEL CONVENI QUE LA 
REGULA. 
 
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 l’acord per a la delegació a favor del Consell 
Comarcal d’Osona de la prestació del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i 
deixalleria, amb l’abast que s’especifica en el conveni regulador de competències per  la 
prestació del servei de recollida selectiva, neteja viària i deixalleria, entre el Consell 
Comarcal d’Osona i aquest Ajuntament, i aprovació del conveni regulador. 
 
de complement salarial en casos d’incapacitat temporal del personal de la corporació, que 
es venia aplicant de fet sense que aquest hagués estat aprovat pel Ple de la corporació. 
 
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. 
 
Fets o Antecedents  
 
El Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, en el seu article 85, atribueix a la comarca la 
realització d’activitats i la prestació de serveis públics d’interès supramunicipal.  
 
El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, en el seu article 25, estableix que correspon a la 
comarca, entre d’altres, l’exercici de les competències que li atribueixin les lleis del 
Parlament i les que li deleguin els municipis.  
 
El Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora dels residus, al seu article 51, disposa que correspon a la comarca la gestió 
dels residus municipals, en els supòsit de dispensa municipal del servei, de delegació dels 
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municipis i d’assumpció d’aquest servei municipal per altres títols, d’acord amb la legislació 
de règim local.  
 
Afegeix que correspon al consell comarcal establir, en el seu programa d’actuació, els 
mecanismes d’actuació necessaris a fi d’assegurar subsidiàriament la prestació adequada 
del servei municipal de recollida selectiva, de transport, de valorització i de disposició del 
rebuig dels residus municipals.  
 
L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
determina les formes de cooperació entre les diferents administracions, tant en serveis 
locals com en assumptes d’interès comú, mitjançant consorcis o convenis administratius.  
 
El Ple Comarcal, en sessió celebrada el 24 de març de 2021, va aprovar inicialment la 
creació del servei de recollida selectiva, neteja viària i deixalleria; i per acord del Ple 
municipal de data 29 de setembre de 2021 s’ha aprovat definitivament.  
 
Fonaments de dret 
 
Article 13 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de l’organització comarcal de Catalunya.  
 
Article 27.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.  
 
Per tot això, es proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Delegar en el Consell Comarcal d’Osona la prestació del servei de recollida 
selectiva de residus, neteja viària i deixalleria, amb l’abast que s’especifica en el conveni 
regulador de competències per  la prestació del servei de recollida selectiva, neteja viària i 
deixalleria, entre el Consell Comarcal d’Osona i aquest Ajuntament. 
 
Segon.- Aprovar el conveni regulador de la delegació de competències per a la prestació 
del servei de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria, entre el Consell 
Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de l’Esquirol, adjunt al present acord. 
 
Tercer.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde – President de la 
corporació, Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà, per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a la efectivitat dels acords adoptats, fent especial referència al conveni de 
delegació de competències. 
 
Quart.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, als efectes 
corresponents. 

 
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. 
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Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 2021/72 a 2021/82, dictades entre els dies 30 de setembre i 4 de novembre 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 
2021/118 a 2021/124, adoptats en les sessions celebrades els dies 11 d’octubre i 25 
d’octubre de 2021. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
10.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 3R 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 3r 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. 
 
11.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 3R 
TRIMESTRE DE 2021. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2021 a data 30 de 
setembre 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 
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 en relació a la 
subvenció per a l’arranjament del camí dels enamorats; en què consisteix. 
 
El Sr. Alcalde li respon que es tracta d’un camí molt apreciat, situat en zona PEIN. La 
subvenció és d’uns 22.000 euros. 
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El Sr. Roca fa avinent l’existència d’un “montícul” després del pont, que caldria arreglar. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí, que ja s’està al cas. 
 
El Sr. Roca pregunta ara sobre la pàgina web municipal. Fa avinent que hi ha la foto dels 
membres de l’equip de govern, mentre que no hi és la dels membres de l’oposició. 
Demana de poder-hi posar la foto dels regidors de Junts. També fa avinent que la 
documentació que consta al portal de transparència és de l’agost de 2016, i demana que 
s’actualitzi. 
 
El Sr. Alcalde li respon, en relació al tema de les fotos, que buscaran un dia i un fotògraf, i 
que s’actualitzarà el web, tant en aquest aspecte com en els altres que el Sr. Roca ha fet 
avinent. 
 
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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