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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 02/2021 
 
NÚM.: 03/2021 
DATA SESSIÓ: 12 D’ABRIL DE 2021 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 011bis a 024. 
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. 
 
1.- A.P. 011bis/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

 Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 02/2021, de 1 de febrer de 2021. 
 
Sense que es manifestin esmenes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, 
resultant aprovades per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 012/2021.- 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, 4T TRIMESTRE DE 
2020, PRESENTADA A INSTÀNCIA DE SOREA SA. 
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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 4t trimestre de 2020, 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 4t trimestre de 2020 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

4t Trimestre de 2020:      1.350,56 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:           712,73 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (4t T 2020)      23,71 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 
(AGBAR), corresponent al 4t trimestre de 2020, d’acord amb el detall que s’indica a 
continuació: 
 

4t Trimestre de 2020:      1.350,56 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:           712,73 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (4t T 2020)      23,71 Eur 

 
Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA (AGBAR), 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. 013/2021.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ A SUBSCRIURE ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I 
L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL SOBRE L’ASSUMPCIÓ DE LES FACULTATS DE 
DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE CIRCULACIÓ EN VIES 
URBANES. 
 
Com a conseqüència de les funcions atribuïdes a la Generalitat en matèria de trànsit, 
circulació de vehicles i seguretat viària, d'acord amb la Llei orgànica 6/1997, de 15 de 
desembre, de transferència de competències executives en matèria de trànsit i circulació 
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de vehicles de motor a la Generalitat de Catalunya, es va crear, per la Llei del Parlament 
de Catalunya, 14/1997, de 24 de desembre, el Servei Català de Trànsit, el qual exerceix 
juntament amb altres òrgans del Departament d’Interior, les competències en aquesta 
matèria. 
 
En l'àmbit de les funcions relatives a l’exercici de la potestat sancionadora, l'article 11.1 de 
la Llei 14/1997, de 24 de desembre, abans esmentada, atribueix a la persona que ocupa la 
direcció del Servei Català de Trànsit, la competència per a imposar multes i sancions en 
matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, sens perjudici de les 
competències municipals. 
 
Així mateix, l'article 2.2 de la Llei de creació del Servei Català de Trànsit preveu la 
possibilitat que tant el Departament d’Interior com el Servei Català de Trànsit puguin 
establir convenis de col·laboració amb els ens locals, en el marc de les seves respectives 
competències. 
 
L'article 7 del text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat 
viària -LSV- aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en concordança 
amb els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 66.3.b) 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, fixa les competències que els municipis 
tenen atribuïdes en matèria de trànsit. Així mateix, l’article 84.4 de la LSV estableix que la 
sanció per infraccions a normes de circulació comeses en vies urbanes correspondrà als 
respectius alcaldes.  
 
No obstant això, l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, disposa que el 
director o directora del Servei Català de Trànsit pot assumir la competència sancionadora 
per infraccions de normes de circulació en vies urbanes que corresponen als alcaldes, 
sempre que hi hagi conveni subscrit en aquesta matèria entre l'Ajuntament afectat i el 
Servei Català de Trànsit. 
 
En desenvolupament d'aquesta previsió es confereix al director o directora del Servei 
Català de Trànsit la facultat de resoldre els expedients sancionadors que s'incoïn per 
infraccions comeses en vies urbanes d'aquells municipis que hagin signat conveni d'acord 
amb l'article 11.4 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada. 
 
En virtut d'allò que preveu l’article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 10/1994, d'11 de juliol, de la 
Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra, en relació amb la disposició transitòria única 
de la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, aquest cos policial pot assumir l'exercici de 
funcions de denúncia de les infraccions de les normes vigents en matèria de trànsit en les 
vies urbanes. Aquesta denúncia gaudeix, d'acord amb l'article 87.1 de la LSV, del caràcter 
d'obligatòria quan es formuli en l'exercici de les funcions de vigilància del trànsit. 
 
Atès que és interès d’aquest Ajuntament acollir-se a allò que preveuen l'article 11.4 de 
l'esmentada Llei 14/1997, de 24 de desembre, i l'article 12.1.cinquè i sisè de la Llei 
10/1994, d’11 de juliol, mitjançant la subscripció del corresponent conveni. 
 
Vista la proposta de minuta a conveni a subscriure entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de l’Esquirol, d’acord amb el redactat que consta en l’expedient administratiu 
instruït a l’efecte, i trobada aquesta conforme a les necessitats de la corporació. 
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Vist el que preveuen els articles 9.4 i 82 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i l’article 303 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció els següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la delegació a favor del Servei Català de Trànsit, les competències 
municipals en matèria de denúncia i sanció per infraccions a normes de circulació en vies 
urbanes al municipi de l’Esquirol. 
 
Segon.- Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE 
TRÀNSIT I L'AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL SOBRE L'ASSUMPCIÓ DE LES 
FACULTATS DE DENÚNCIA I SANCIÓ PER INFRACCIONS A NORMES DE 
CIRCULACIÓ EN VIES URBANES, d’acord amb la minuta que consta en l’expedient 
administratiu instruït. 
 
Tercer.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari per a l’efectivitat dels acords 
adoptats i per a la signatura del conveni aprovat, l’Alcalde president de la corporació, Il·lm. 
Sr. Àlex Montanyà i Rifà. 
 
Quart.- Notificar els presents acords al Servei Català de Trànsit, als efectes corresponents. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Callejón demana si només poden multar els Mossos 
d’Esquadra. 
 
L’Alcalde li respon que sancionar, sí, però que la facultat de denunciar no és exclusiva. 
 
El Sr. Callejón demana poder tenir una còpia del conveni que s’aprova. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
4.- A.P. 014/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER AL 
NOMENAMENT DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/TA 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. 
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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 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 es produeixin intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del Plenari, 
resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
5.- A.P. 015/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE COMPATIBILITAT D’ACTIVITATS 
PÚBLIQUES I PRIVADES DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓ. 
 
Vista la sol·licitud del funcionari d’aquest Ajuntament, En Xavier Claparols Llach, en la qual 
demana que li sigui concedida la compatibilitat per a la realització de les activitats 
següents: 
 
Activitats públiques: 
Arquitecte municipal a l’Ajuntament de Les Masies de Roda, amb una dedicació del 14% 
Arquitecte municipal a l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, amb una dedicació del 
22% 
 
Activitats privades: 
Exercici de l’arquitectura per compte propi i com a associat de Claparols Arquitectes SCP 
 
Vistos els informes emesos per la Secretaria i per la Intervenció en data 7 d’abril de 2021. 
 
Vist que el desenvolupament de les activitats relacionades en els llocs de treball indicats 
en la sol·licitud no suposaran ni la modificació de les condicions de jornada i horari de 
treball en aquest Ajuntament, i totes elles sumades no superen el 100% de la jornada tipus. 
 
Considerant allò disposat als articles 12 i 16 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del Personal al Servei de les Administracions Públiques, així com 
l’informe favorable dels Serveis de Secretaria i Intervenció de Fons de la Corporació, es 
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proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Estimar la sol·licitud i, en conseqüència, declarar la compatibilitat per tal que el 
funcionari d’aquesta corporació Sr. Xavier Claparols Llach, qui ocupa el lloc de treball 
d’Arquitecte municipal, pugui realitzar l’activitat en el sector privat consistent en l’exercici 
de l’arquitectura i en el sector públic de d’arquitecte municipal, amb les dedicacions i 
jornades més amunt especificades, amb efectes del dia 23 de febrer de 2021. 
 
Segon.- Establir que la present declaració de compatibilitat té un caràcter específic per al 
treball ressenyat, per la qual cosa un cop cessi l’activitat el beneficiari haurà de comunicar-
ho al Servei de Personal. 
 
Tercer.- Notificar el present acte administratiu a l’interessat significant els recursos que 
procedeixen contra el mateix, i a la Secretaria per a la seva inscripció al Registre de 
personal del funcionari. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Callejón demana si això implica algun canvi en l’horari 
del funcionari, a la qual cosa es respon que no. 
 
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. 
 
6.- A.P. 016/2021.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MODIFICACIÓ DE DEDICACIONS 
DEL PERSONAL ELECTE DE LA CORPORACIÓ. 
 
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’article 166 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril; i l’article 13 del Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les 
corporacions locals tenen dret a percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec quan el 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o bé en règim de dedicació parcial –amb els 
límits que es fixin en les lleis de pressupostos generals de l’Estat-, així com a percebre 
indemnització per les despeses originades en l’exercici del seu càrrec i assistències en la 
quantia i condicions que estableixi el Ple de la corporació 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 1 de juliol de 2019, va adoptar l’acord 
d’establiment de les dedicacions i retribucions dels membres de la corporació que 
exerceixen els seus càrrecs amb dedicació. 
 
Atès que en els darrers mesos s’han produït fets que fan necessari modificar l’acord inicial, 
per una banda per la modificació de la dedicació en altres administracions (Sr. Montanyà) i, 
per altra, per haver passat a la situació de pensionista en data 1 de febrer de 2021 (Sra. 
Molas). 
 
Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Modificar l’acord adoptat pel Ple de la corporació en sessió celebrada el dia 1 de 
juliol de 2019, d’establiment de la dedicació en l’exercici del càrrec dels membres de la 
corporació, el qual quedarà determinat de la manera següent: 
 

Nom Càrrec % de dedicació 
Àlex Montanyà i Rifà Alcalde 80,5 % 
Alba Molas i Rifà 1r Tinent d’Alcalde Sense dedicació 
 
Segon.- Donar els efectes de publicitat que siguin preceptius als acords adoptats, per a 
general coneixement. 
 
Tercer.- Notificar els presents acords als membres de la corporació esmentats, i 
comunicar-los a Servei de d’Assistència en Recursos Humans de la Diputació de 
Barcelona als efectes corresponents. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Joan Callejón pregunta si la disminució de dedicació 
implicarà una disminució del sou, ja que ell entén que si hi ha menys dedicació hauria de 
cobrar menys. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant aprovada 
per NOU (9) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, Garolera, Martínez i Pons; i Sres. Molas, 
Grau, Puigdesens i Redon) i UN (1) vot en contra (Sr. Callejón). 
 
7.- A.P. 017/2021.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE EXECUTIU 
PER A LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PUIG I ENTORNS. 
 
L’arquitecte Sr. Marc Rifà Rovira (col·legiat COAC 55195-3) ha redactat, per encàrrec 
d’aquest Ajuntament, el projecte executiu d’obra titulat PROJECTE EXECUTIU PER A LA 
URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PUIG I ENTORNS, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 476.194,88 euros (IVA no inclòs), dels quals 302.175,34 euros 
corresponen a la Fase I i 174.019,54 euros a la Fase II. 
 
El projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions 
tècniques que hi són aplicables, i reuneix, alhora, els documents i requisits que exigeixen 
l’article 123 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, por el que s’aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i els articles 24 a 33 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat mitjançant el Decret 
179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS»). 
 
El projecte d’obres de referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del 
Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»), 
la qual cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 
17.2 del RD 1627/1997. 
 
De conformitat amb l’article 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local, al Ple li correspon l’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui 
competent per la seva contractació o concessió. 
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El procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del 
ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de 
trenta dies i l’aprovació definitiva. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte executiu d’obra municipal titulat PROJECTE 
EXECUTIU PER A LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PUIG I ENTORNS, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 476.194,88 euros (IVA no inclòs), dels quals 
302.175,34 euros corresponen a la Fase I i 174.019,54 euros a la Fase II, redactat per 
encàrrec d’aquest Ajuntament per l’arquitecte Sr. Marc Rifà Rovira (col·legiat COAC 
55195-3). 
 
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies 
mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al web municipal, a efectes de poder 
presentar-hi reclamacions i/o al·legacions. Passat aquest termini sense que s’hagi 
presentat cap al·legació o reclamació el projecte quedarà definitivament aprovat sense 
necessitat de cap acord posterior. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde explica els antecedents de la proposta. Indica 
que aquest projecte s’hauria d’haver aprovat l’any passat. 
 
El Sr. Callejón demana còpia del projecte. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és sotmesa a consideració del Plenari, 
resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
8.- A.P. 018/2021.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE L’ÚS DE LES ÀREES D’AUTOCARAVANES DE L’ESQUIROL 
 
Vist l’avantprojecte d’Ordenança Reguladora de l’ús de les àrees d’autocaravanes de 
l’Esquirol, proposada per l’Alcaldia, i elaborada complint allò prescrit per l’article 62 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals n’exigeix 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als 
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic 
de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, 
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril. 
 



 
 

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

Atès que l’article 178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació 
inicial. 
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora de l’ús de les àrees d’autocaravanes 
de l’Esquirol, segons el text que s’adjunta als presents acords. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i, si s’escau, audiència als interessats, els presents 
acords i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt 
- Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta es sotmet a consideració del Ple, 
resultant aprovada per unanimitat. 
 
9.- A.P. 19/2021 APROVACIÓ PRIVISIONAL DE LA TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE 
LES ÀREES D’AUTOCARAVANES DEL MUNICIPI DE L’ESQUIROL. 
 
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. 
 
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 
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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. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició i establiment de la Taxa per a la utilització 
de les àrees d’autocaravanes del municipi de l’Esquirol. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment l’Ordenança Fiscal núm. 25, Reguladora de la Taxa per a 
la utilització de les àrees d’autocaravanes del municipi de l’Esquirol, d’acord amb el text 
adjunt a la proposta. 
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, així com el text complet de l’ordenança fiscal aprovada 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. 
 
Quart.- L’acord definitiu serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Callejón pregunta sobre quin és el preu que es 
proposa. 
 
El Sr. Alcalde li respon que 5 euros la nit, com a preu estandard. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta es sotmet a consideració del Ple, 
resultant aprovada per unanimitat. 
 
10.- A.P. 020/2021.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 24, REGULADORA DE LA TAXA PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ORIENTACIÓ I FORMACIÓ TURÍSTICA DE L’ÀMBIT DE 
L’ENTORN DE LA FORADADA. 
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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 
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. 24, 
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei d’orientació i formació turística de l’àmbit 
de l’entorn de la Foradada, 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. 
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Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde informa que el preu que es proposa aprovar és de 
2,5 euros, assimiliat amb la taxa d’accés al Morro de l’Abella. 
 
El Sr. Callejón demana el “conveni” i l’estat de comptes. 
 
El Sr. Alcalde li diu que li farà arribar la versió ampliada, des de Setmana Santa fins a 
novembre. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta es sotmet a consideració del Ple, 
resultant aprovada per unanimitat. 
 
11.- A.P. 021/2021. APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA 
REGULADORA DE L’ÚS DEL PARC D’HORTS SOCIALS DEL MUNICIPI DE 
L’ESQUIROL. 
 
Vist l’avantprojecte d’Ordenança Reguladora de l’ús del parc d’horts socials del municipi de 
l’Esquirol, proposada per l’Alcaldia, i elaborada complint allò prescrit per l’article 62 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 
de juny. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència 
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals n’exigeix 
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als 
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic 
de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, 
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril. 
 
Atès que l’article 178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació 
inicial. 
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora de l’ús del parc d’horts socials del 
municipi de l’Esquirol, segons el text que s’adjunta als presents acords. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i, si s’escau, audiència als interessats, els presents 
acords i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 



 
 

 
Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax. 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  13 

Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt 
- Avui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment 
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta es sotmet a consideració del Ple, 
resultant aprovada per unanimitat. 
 
12.- A.P. 022/2021. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ DE 
MUTU ACORD I DEL CONVENI QUE EL REGULA. 
 
Atès que la Diputació de Barcelona, en conveni amb l’Ajuntament de l’Esquirol, ha executat 
les obres de MILLORA DE L’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5207, 
ENTRE EL NUCLI URBÀ DE L’ESQUIROL I EL CARRER DEL PONT. TM L’ESQUIROL. 
 
Atès que l’execució de dites obres afectà parcialment la finca anomenada “El Parai”, 
inscrita en el registre de la propietat núm. 2 de Vic (Tom 1746, Llibre 44, Foli 115, Finca 
251) situada en aquest terme municipal, a la qual pertany la parcel·la anomenada “Prada 
del Parai”, amb referència cadastral núm. 08254A003000060000KU, propietat del Sr. Just 
Serra Coma. 
 
Vist el conveni signat entre la propietat i l’Ajuntament, en data 4 d’abril de 2019, 
d’expropiació de mutu acord de la part afectada per les obres, segons consta en 
l’expedient administratiu corresponent. 
 
Vist l’informe tècnic de valoració de les expropiacions a realitzar. 
 
Vistos els antecedents esmentats, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient d‘expropiació de mutu acord de la part afectada per les obres 
de MILLORA DE L’ITINERARI DE VIANANTS A LA CARRETERA BV-5207, ENTRE EL 
NUCLI URBÀ DE L’ESQUIROL I EL CARRER DEL PONT. TM L’ESQUIROL d’acord amb 
els antecedents obrants en l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Aprovar el conveni subscrit entre aquest Ajuntament i el Sr. Just Serra Coma, 
propietari afectat, en data 4 d’abril de 2019. 
 
Tercer.- Satisfer els drets econòmics derivats de l’expropiació a favor del Sr. Just Serra 
Coma, , fixats en la quantitat de 3.860,86 Euros. 
 
Quart.- Procedir a la inscripció del bé adquirit en l’inventari municipal i en el Registre de la 
propietat corresponent. 
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Sense que es produeixin intervencions, la proposta es sotmet a consideració del Ple, 
resultant aprovada per unanimitat. 
 
13.- A.P. 023/2021. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’INCREMENT DELS CONCEPTES 
RETIRUBITIUS DEL PERSONAL NO INCREMENTATS DIRECTAMENT PER LA LLEI 
11/2020, DE 30 DE DESEMBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PER A 
L’ANY 2021. 
 
En data 31 de desembre de 2020, es publicà en el BOE la Llei 11/2020, de 30 de 
desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2021. 
 
L’article 18.2 de la citada Llei estableix: 
 

“En el año 2021, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 
podrán experimentar un incremento global superior al 0,9 por ciento respecto a las 
vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad pera los dos 
período de comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal coma la 
antigüedad del mismo. Los gastos de acción social no podrán incrementarse, en 
términos globales, respecto a los de 2020. A este respecto, se considera que los 
gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras 
distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es 
satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales 
del citado personal al servicio del sector público.”. 

 
L’apartat 4 del mateix article estableix: 
 

“La masa salarial del personal laboral, que podrá incrementarse en el porcentaje 
máximo previsto en el apartado Dos de este artículo, en términos de homogeneidad 
para los dos períodos objeto de comparación, está integrada por el conjunto de las 
retribuciones salariales i extrasalariales devengadas por dicho personal en el año 
anterior. 
Se exceptúan en todo caso: 
a) Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social. 
b) Las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social a cargo del empleador. 
c) Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 
d) Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubiera realizado el trabajador.”. 
 

Tot i el què estableix la Llei esmentada, l’increment d’alguns conceptes salarials no es 
realitzarà de forma automàtica, ja que alguns elements de l’estructura retributiva que cal 
incrementar, com pot ser el complement específic o els factors que l’integren, la 
productivitat, els complements personals o altres conceptes propis del personal laboral, 
incloent el salari base, han de ser aprovat tots ells pel Ple d’acord amb l’article 22.2.i de la 
llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local. 
 
Existint conformitat per part dels empleats de l’ajuntament, respecte la distribució de la 
massa salarial de forma percentual sobre tots els conceptes salarials, segons les consultes 
realitzades. 
 
Existint suficient disponibilitat pressupostaria es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents  
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ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’increment en un 0,9 per cent, amb efectes a data 1 de gener de 2021, 
tots els conceptes salarials que no s’incrementen de forma automàtica d’acord amb la Llei 
11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l’Estat per a l’any 2021, del 
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament que consten a la plantilla de personal 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Gerència de Serveis d’Assistència a l’administració 
dels recursos humans de la Diputació de Barcelona, als efectes corresponents. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta es sotmet a consideració del Ple, 
resultant aprovada per unanimitat. 
 
14.- A.P. 024/2021. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ A FAVOR DE LA VIA 
UNILATERAL. 
 
MOCIÓ DE COMPROMÍS AMB LA VIA UNILATERAL COM A ÚNIC CAMÍ PER 
ASSOLIR LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA 
 

Proposada per iniciativa ciutadana exercint el dret fonamental de petició 
 
L’1 d’octubre marcarà per sempre més un abans i un després en les vides dels milions 
de catalans que el vam viure, i serà tot un referent per a les generacions futures. 
 
L’1 d’octubre ens va ensenyar que quan la ciutadania s’expressa fermament, els partits 
polítics no tenen altre remei que escoltar i seguir la nostra voluntat. 
 
L’1 d’octubre ens va ensenyar que quan la ciutadania, les institucions, els partits polítics i 
les entitats civils treballen units i alineats per assolir un objectiu, som capaços de posar tot 
un estat contra les cordes. 
 
L’1 d’octubre ens va ensenyar les vergonyes de l’estat espanyol, fent evident que 
Catalunya continua vinculada a Espanya només per l'exercici de la força, la repressió i 
l’asfíxia econòmica. Sotmesa per un estat autoritari, corrupte i decadent –en mans dels 
hereus del franquisme–, que ha donat claríssimes mostres que no respectarà mai el dret a 
l’autodeterminació i la voluntat de les ciutadanes i ciutadans de Catalunya per a decidir el 
nostre futur. Tant se val qui hi governi. Les dretes i esquerres d’àmbit estatal estan 
plenament d’acord en salvaguardar la unitat d’Espanya, i per fer-ho, estan disposats a 
mantenir la repressió, l’espoli i a continuar alimentant el discurs d’odi cap al poble de 
Catalunya. 
 
L’1 d’octubre ens va ensenyar que l’estat espanyol està disposat a tot i que caldrà que 
defensem la República Catalana –units, decidits i valents–, fins on sigui necessari. 
 
Per aquestes raons, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
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Primer.- Reivindicar la legitimitat i vigència del mandat popular sorgit de les urnes l’1 
d’octubre de 2017, de fer realitat que Catalunya esdevingui un estat independent en forma 
de República. 
 
Segon.- Manifestar el compromís explícit de l’Ajuntament de l’Esquirol amb la via 
unilateral, com a únic camí possible per assolir la independència de Catalunya. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a les direccions dels respectius partits polítics, instant-
los al compliment del mandat popular sorgit de les urnes l’1 d’octubre, així com a dissenyar 
una estratègia comuna per dur a terme la ruptura amb l’estat espanyol, el més aviat 
possible i sempre dins de l’actual legislatura. 
 
Quart.- Exigir a aquests mateixos partits, el ferm compromís de no pactar amb cap altra 
força política que no estigui a favor del compliment del mandat popular sorgit de les urnes 
l’1 d’octubre, fent extensiu aquest compromís a totes les institucions catalanes, ajudant així 
a recuperar la confiança entre les forces polítiques independentistes, condició 
indispensable per assolir la independència. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords al Govern i als grups polítics que formen el Parlament 
de Catalunya, refermant així el compromís d’aquest Consistori amb l’aixecament de la 
suspensió de la Declaració d’Independència del 27 d’octubre de 2017. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Sr. Alcalde agraeix la recollida de signatures, i remarca la 
presència dels pobles l’1O, i el pas ferm cap a la independència. Manifesta que ells 
s’abstindrà, atès que només contempla la via unilaterals una vegada esgotades les vies de 
negociació. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és aprovada per CINC (5) vots a favor 
(Srs. Pons i Callejón; i Sres. Molas, Grau i Redon),. QUATRE (4) abstencions (Srs. 
Montanyà, Garolera, Martínez; i Sra. Puigdesens) i UN (1) vot en contra (Sr. Bagaria). 
 
 
15.- 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 2021/12 a 2021/29 (format electrònic) i 01/2021 a 04/2021 (format manual), 
dictades entre els dies 29 de gener i 8 d’abril de 2021. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
16.- 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 
2021/1 a 2021/31, adoptats en les sessions celebrades els dies 11 de gener, 25 de gener, 
2 de febrer, 22 de febrer i 8 de març de 2021. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
17.- DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL DE MOROSITAT I PAGAMENT 
MITJÀ A PROVEÏDORS, 1R TRIMESTRE DE 2021. 



 
 

 
Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax. 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  17 

 
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 1r 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. 
 
18.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL, 1R 
TRIMESTRE DE 2021. 
 
Es dóna compte de l’estat d’execució del pressupost municipal de 2021 a data 31 de març 
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. 
 
19.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn del precs i preguntes, el Sr. Callejón pregunta sobre si les obres de la variant 
de Tavertet estan parades. 
 
El Sr. Alcalde li respon que en aquests moments sí. Que no obstant es reprenen el maig, 
segons ha informat la Gerència de Vies Locals de la Diputació de Barcelona en una reunió. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre quin és el motiu de la parada. 
 
El Sr. Alcalde respon que la muntanya de pedra, a l’empresa no li sortien els números i va 
ser necessari modificar el projecte. Diu que les obres, com ha dit abans, es reprendran el 
mes de maig i s’allargaran durant uns 4 o 5 mesos. 
 
El Sr. Callejón pregunta en relació a les escombraries comercials i demana còpia del 
conveni de recollida. 
 
L’Alcalde li respon que d’acord, que li farà arribar. 
 
El Sr. Callejón, diu que el CAP està tot recuperat, excepte Cantonigròs. 
 
La Sra. Redon explica que a l’Esquirol s’ha recuperat quasi tot. Que falta la llevadora però 
que la plaça de Roda no està proveïda. Explica que està previst obrir el dispensari de 
Cantonigròs al gener, amb el servei de metge i infermera cada quinze dies alterns, 
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El Sr. Alcalde destaca al importància del clivatge que fa la infermera. 
 
El Sr. Callejón diu que el Dr. Domènech està per jubilar-se. 
 
La Sra. Redon li respon que sí, però que no hi ha data  
 
El Sr. Callejón pregunta ara sobre el carrer Pla de Balà. La darrera vegada se li va dir que 
faltaven els assessoraments d’Endesa. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’han demanat 5 assessoraments, i n’han arribat 3. Quan hi 
hagi aquests 2 que falten es podrà tancar. 
 
El Sr. Callejón pregunta sobre si es tornaran els avals dipositats per la gent per garantir 
l’urbanització. 
 
El Secretari li respon que, en qualsevol cas, es sol·liciti per escrit. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.10 
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 


