
 
 

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

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 12/2019 
 
NÚM.: 12/2019 
DATA SESSIÓ: 9 DE DESEMBRE DE 2019 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 035 a 040. 
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 
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: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sra. Alba Molas i Rifà 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sr. Joan Callejón i Creus 
 
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. Tot emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta 
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia. 
 
Amb caràcter previ, el Sr. Illamola demana que quan hi hagi un canvi de data d’un Ple 
ordinari hi hagi un avís previ. 
 
1.- A.P. 035/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

 Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 09/2019, de 7 d’octubre de 2019. 
 Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 10/2019, de 15 d’octubre de 

2019. 
 Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 11/2019, de 21 d’octubre de 

2019. 
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Abans de procedir-se a la votació, el Sr. Francesc Illamola Puntí demana que en l’acta de 
la sessió 11/2019, en l’apartat d’aprovació de les Ordenances Fiscals, es faci constar la 
petició realitzada pel Sr. Callejón sobre la realització d’un estudi sobre l’IBI, una revisió dels 
valors. 
 
Constatat que la petició consta en l’acta, s’accepta tal i com està redactada. 
 
Sense que hi hagi més esmenes, l’acta és sotmesa a consideració del plenari, resultant 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 036/2019.- 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, 3R TRIMESTRE DE 
2019, PRESENTADA A INSTÀNCIA DE SOREA SA. 
 
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat 
davant del Registre General d’aquesta corporació el cànon relatiu a la prestació del servei, 
corresponent al 3r trimestre de 2019, amb la quota que resulta a favor d’aquest consistori, 
adjuntant-se també l’estat de comptes actualitzat per al període esmentat, així com la 
liquidació del cànon per a la cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet per al mateix 
període. 
 
Vist que tal i com estableix el corresponent acord de concessió de la prestació del servei, 
l’Ajuntament de l’Esquirol haurà de procedir a aprovar les quotes resultants del cànon per 
tal de procedir al seu cobrament. 
 
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats, per al 2n trimestre de 2019 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

3r Trimestre de 2019:      2.038,08 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.400,25 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2019)      26,60 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, 
corresponent al 2n trimestre de 2019, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

3r Trimestre de 2019:      2.038,08 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.400,25 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (3r T 2019)      26,60 Eur 
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Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA, i requerir-la per tal 
que procedeixi al pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa 
a la seva consideració, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents 
en la sessió. 
 
3.- A.P. 037/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DE LA 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL TER ARRENL DELS ACORDS 
ADOPTATS PER L’ASSEMBLEA EN DATA 26 DE SETEMBRE DE 2019. 
 
Part expositiva: 
 
Antecedents 
 
1. L’article 7 dels estatuts del Consorci del Ter, publicats en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona en data 15 d’abril de 2019 i en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona en data 12 d’abril de 2019, estableix la necessitat que els membres del Consorci 
acceptin de forma expressa i pel quòrum pertinent a aquells nous membres. 
 
2. L’Assemblea del Consorci del Ter, celebrada en data 26 de setembre de 2019, va 
aprovar l’acceptació dels Ajuntaments de Campllong i Riudellots de la Selva com a 
membres de dret del Consorci del Ter, modificant l’article 2 i l’annex dels Estatus, així com 
també la modificació de l’article 27 de dits estatuts, quedant redactats de la següent forma: 
 
- Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ... Campllong i Riudellots de la 
Selva... 
- Inclusió en l’annex dels estatuts: Campllong – Tram 1*; Riudellots de la Selva – Tram 2*. 
- Modificació de l’article 27 dels estatuts, en el sentit següent: 

 Supressió del final de l’article on s’estableix “...En el cas dels Consells Comarcals, 
aquests no hi aporten cap quantitat i en formen part amb veu i sense vot”, 
substituint el mateix pel següent redactat: “...En el cas dels Consells Comarcals, 
aquests gaudiran de veu i vot i realitzaran una aportació que l’Assemblea fixarà”. 

 S’afegeix un paràgraf a l’article 27 dels estatuts: “Les quanties fixades en l’annex 
dels estatuts referents a les aportacions dels ens consorciats s’incrementaran 
anualment en funció de la variació a l’alça de l’IPC de Catalunya que dictamini l’INE 
o organisme equivalent que el substitueixi”. 

 
3. En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l’expedient de modificació a informació 
pública, sol·licitant la ratificació de dita modificació per part de cada uns dels seus 
membres. 
 
Fonaments de dret 
 
I. L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu 
que els Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i 
diferenciada, creades per diverses administracions públiques o entitats integrants del 
sector públic institucional, entre sí o amb la participació d’entitats privades pel 
desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes elles dins de l’àmbit de les seves 
competències. Els articles 119 i següents del citat text legal regulen el règim jurídic, el 
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règim d’adscripció, el règim de personal, pressupostari i de comptabilitat i control econòmic 
financer, la creació, la dissolució, la separació i el contingut dels estatus. 
 
II. Els articles 269 o següents del 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 (TRLMRLC) preveuen 
aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altes, el règim i els estatus. 
 
III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, 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’adopti 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. 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 LBRL, l’article 114 del 
TRLMRLC i l’article 313.2 del ROAS. 
 
V. Els acords plenaris que requereixen per a la seva adopció el quòrum de majoria 
qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de la Corporació i tots aquells 
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 (TRRL), aprovat per Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d’abril; 173 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels 
ens locals (ROF), aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre; i el Reial decret 
128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris de 
l’administració local amb habilitació de caràcter estatal. 
 
D’acord amb aquest antecedents i fonaments, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatus del Consorci del Ter arrel dels acores 
adoptats per l’Assemblea de data 26 de setembre de 2019 pels quals es va aprovar la 
modificació dels Estatus del Consorci del Ter que consten en la part expositiva d’aquesta 
resolució. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per a 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 de la Generalitat de Catalunya. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa 
a la consideració d’aquest, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
4.- A.P. 038/2019.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA MUNICIPAL DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE L’ESQUIROL 2020-2025. 
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La Diputació de Barcelona, en el marc d’una actuació d’assistència i cooperació als municipis 
de la província de Barcelona, ha elaborat el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals de 
l’Esquirol, 2020-2025. 
 
Vist l’informe emès per la secretaria municipal. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla municipal de prevenció d’incendis forestals de l’Esquirol, 
2020-2025, d’acord amb la documentació obrant a l’expedient administratiu instruït. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i d’audiència de les possibles 
persones interessades, mitjançant una publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el diari El Punt Avui i en el 
tauler d’anuncis electrònic de la corporació, per un període de trenta dies, als efectes de 
presentació de reclamacions i de suggeriments. 
 
Tercer.- Indicar que en cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu, procedint-se a la tramitació corresponent davant l’òrgan autonòmic 
competent per raó de la matèria. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Bagaria explica la inversió a realitzar en diferents 
camins i la necessitat d’aprovar el PPI per a poder obtenir subvencions per a la seva 
execució. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del 
plenari, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
5.- A.P. 039/2019.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 2/2019 
DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL. 
 
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de 
transferència entre partides, núm. 02/2019. 
 
Considerant que, de conformitat amb allò establert als articles 34 i 40.1 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, 
l’estat de despeses del Pressupost de les Entitats Locals pot modificar-se, entre altres 
causes, per transferència de crèdits, que consisteix en modificar el Pressupost de 
despeses sense alterar la quantia total del mateix, imputant l’import total o parcial d’un 
crèdit a altres aplicacions pressupostàries amb diferent vinculació jurídica. 
 
Considerant que els articles 179.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i 40.2 
del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de 
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
Pressupostos estableixen que les Entitats Locals regularan a les Bases d’Execució del 
Pressupost el règim de transferències establertes, en cada cas, l’òrgan competent per 
autoritzar-les. 
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Considerant que correspon a l’Ajuntament Ple, de conformitat amb l’article 179.2 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals –TRLRHL-, la competència per aprovar les transferències de crèdit 
quan aquestes es realitzen entre diferents grups de funció. 
 
Considerant que les transferències de crèdit aprovades pel Ple han de seguir els mateixos 
tràmits sobre informació, reclamacions i publicitat que la legislació vigent exigeix per a 
l’aprovació del Pressupost, i el règim de recursos regulat per al mateix, per així establir-ho 
els articles 179.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, i 42 del Reial Decret 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, 
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos. 
 
Considerant que les transferències proposades respecten allò exigit als articles 180 del 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals –TRLRHL-, i 41 del Reial Decret 500/1990, de 20 
d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos. 
 
Considerant que s’ha incorporat a l’expedient l’informe de compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària exigit per l’article 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de 
novembre, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació de les entitats locals. 
 
Considerant que l’acord que ha d’exposar-se al públic mitjançant anunci al Butlletí Oficial 
de la Província o, si escau, al Butlletí de la Comunitat Autònoma uniprovincial, per termini 
de quinze dies hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar 
reclamacions davant el Ple. 
 
Considerant que, a l’efecte de presentació de reclamacions, tenen la consideració 
d’interessats aquells que reuneixin els requisits de l’article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals –TRLRHL-, que podran presentar reclamacions únicament pels motius previstos a 
l’article 170.2 Les reclamacions hauran de ser resoltes en el termini màxim d’un mes. 
 
Considerant que la transferència de crèdits s’entendrà definitivament aprovada si durant 
l’esmentat termini no s’haguessin presentat reclamacions. 
 
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 en la seva modalitat de transferència entre partides que es concreta en els 
següents extrems. 
 

APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA INCREMENT DISMINUCIÓ 
1.1623.22700 Recollida de residus 185.000,00  
1.179.22799 Accés a la Foradada 15.300,00  
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1.323.21200 Reparacions i manteniment edificis 10.000,00  
1.334.22609 Promoció cultural 14.000,00  
1.340.21900 Material esportiu 6.000,00  
1.133.61906 Aparcament sindicat  20.000,00 
1.151.60903 Urbanització camí ral  180.300,00 
1.151.60907 Enderroc Can Gall  30.000,00 
TOTAL INCREMENT/DISMINUCIÓ 230.000,00 230.000,00 
 
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. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del plenari, 
resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
6.- A.P. 040/2019.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER AL 
NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAUT, TITULAR I SUPLENT, DE L’ESQUIROL. 
 
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. 
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Segon.- Donar els efectes de publicitat de la convocatòria previstos per l’article 5.1 del citat 
Reglament, atorgant un termini d’un mes 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 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa 
a la consideració d’aquest, 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 129/2019 a la 150/2019, dictades entre els dies 4 d’octubre i 3 de desembre de 
2019. 
 
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 
124/2019 a 165/2019, adoptats en sessions celebrades els dies 30 de setembre, 15 
d’octubre, 29 d’octubre, 14 de novembre i 2 de desembre de 2019. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
9.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 3R TRIMESTRE DE 2019. 
 
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 
2019, 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’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 3R 
TRIMESTRE DE 2019. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2016 a data 30 de 
setembre de 2019, 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. 
 
Iniciat el torn de precs i preguntes, el Sr. Alcalde dona resposta a les preguntes fetes per 
escrit en el ple anterior, mitjançant escrit lliurat al Sr. Illamola. 
 
El Sr. Illam Primer.- Aprovar inicialment de l’expedient de modificació de crèdit del vigent 
Pressupost Municipal en la seva modalitat de suplement de crèdit, que es finança amb 
transferències de crèdit negatives i que comporten disminucions de les previsions inicials 
d’ingressos segons el següent detall: 
ola pregunta com van les obres de l’aparcament de Cantonigròs i com va l’obra 
econòmicament. 
 
El Sr. Alcalde li respon que de moment han presentat 2 certificacions i que es va sobre el 
previst, sense incidències. Explica que es va fer una visita d’obres en la qual es varen 
acordar petites modificacions sobre el projecte inicial i les explica. Diu que no consta cap 
entrebanc, de moment. 
 
El Sr. Illamola pregunta sobre els robatoris haguts en varis vehicles a Cantonigròs i sobre 
l’intent d’entrada a la farmàcia de l’Esquirol, sobre si s’està al cas i si s’ha fet alguna cosa. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’ha parlat amb una empresa de vigilància privada per a la 
prestació dels serveis de 10 a 5, per tal que actuï com a mesura dissuasòria contra els 
robatoris. També s’ha plantejat que la Policia Local de Manlleu pugui donar servei a través 
d’un conveni amb la Generalitat de Catalunya. S’ha plantejat Manlleu, atès que Roda 
només té vigilants i no policies. 
 
El Sr. Illamola proposa la instal·lació de càmeres com a Sant Julià de Vilatorta, que 
llegeixin matrícules. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’ha plantejat, però que això val 30.000 euros implementar-ho. 
 
El Sr. Illamola diu que es podria fer d’acord amb Tavertet. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no únicament hi ha robatoris i que en aquest cas, les càmeres 
serveixen de poc. 
 
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 


