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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 08/2022 
 
NÚM.: 08/2022 
DATA SESSIÓ: 17 D’OCTUBRE DE 2022 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 34 a 44. 
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 
Sr. Ignasi Garolera i Coromina 
Sra. Sílvia Grau Parramon 
Sr. Joan Pons i Puntí 
Sr. Ferran Martínez i Casellas 
Sra. Marta Puigdesens i Iglesias 
Sra. Elisabet Redon i Verdaguer 
Sr. Francesc Illamola i Puntí 
Sr. Enric Roca i Casas 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
--- 
 
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. 2022/34.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ DEL 
CONVENI ASGEL, SUBSCRIT AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
APROVACIÓ ADDENDA ACTUALITZACIÓ CONVENI ASGEL 
 
La Diputació de Barcelona aprovà, per Acord del Ple núm. 8/2021, de data 28.1.2021, i 
publicat al BOPB de data 9.2.2021, l’actualització del Conveni-Tipus regulador de 
l’assumpció per part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL). La part resolutiva de l’esmentat acord plenari disposà: 
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“Primer.- APROVAR l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les 
funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona 
presta als ens locals de la província de Barcelona que li han encomanat l’esmentada 
assumpció, en els termes previstos en l’Annex. 
 
Segon.- DONAR TRASLLAT a tots els ens locals als quals es presta el servei de 
l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en 
la gestió econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, 
l’articulació de la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar 
com addenda al conveni subscrit. 
 
Tercer.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, per a general 
coneixement.” 
 
L’apartat III de la part expositiva del Dictamen aprovat per l’acord del Ple de la Diputació de 
Barcelona abans esmentat, com també l’apartat V de l’annex, publicats al BOPB de data 
9.2.2021, fan esment, quant als tràmits a seguir per a l’aprovació i formalització de 
l’actualització del Conveni, a la necessitat de dur a terme les actuacions següents: 
 
“a) Per part de la Diputació: 
 
1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència 
en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. 
 
2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del 
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de 
la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda al 
conveni subscrit. 
 
b) Per part de l’Ajuntament: 
 
1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i 
del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat per la Diputació. 
 
2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat. 
 
c) Actuacions posteriors: 
 
- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que han 
donat conformitat a l’actualització del Conveni-Tipus.” 
 
Atès que per la Diputació de Barcelona s’ha donat compliment als tràmits necessaris, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la 
Diputació i del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per 
part de la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica 
local (ASGEL), aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona en la sessió de data 
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28.1.2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 9.2.2021, tot 
això de conformitat amb el text que s’adjunta com a annex. 
 
Segon. Donar trasllat a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i als efectes 
oportuns. 
 

ANNEX 
 

ADDENDA D’ACTUALITZACIÓ 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
 
AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL 
 
 
I. ANTECEDENTS 
 
La Diputació de Barcelona, en exercici de les competències de cooperació local establertes 
en els articles 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local 
(LRBRL), presta suport jurídic, tècnic i econòmic als municipis de la província en àmbits 
molt diversos. 
 
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona va iniciar l’any 1992 el Pla d’Assistència 
Informàtic Comptable, destinat a donar suport als Ajuntaments de la província en el 
compliment de les obligacions derivades de l’ordre 17/7/1992 del Ministeri d’Economia i 
Hisenda. 
 
Posteriorment, el Ple de la Diputació de Barcelona, reunit en sessió ordinària de data 24 de 
febrer de 2005, va aprovar la realització de les actuacions d’assistència i cooperació local 
relatives a l’assumpció per la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la 
gestió econòmica local (en endavant ASGEL), mitjançant I'institut jurídic de I‘encàrrec de 
gestió per part d'aquells municipis de la província que ho decidissin (Acord núm. 50/05). 
 
En aquest mateix acte es va aprovar el Conveni tipus a formalitzar amb cadascun dels 
Ajuntaments que volguessin aprovar I’encàrrec de gestió en favor de la Diputació de 
Barcelona perquè aquesta dugués a terme les actuacions d’assistència i cooperació local 
que integren I'ASGEL. Aquest Conveni tipus, publicat al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB) núm. 52, del 2 de març de 2005, va ser modificat per acord de la Junta 
de Govern adoptat en sessió de data 29 de gener de 2009 (AJG 15/09), el qual donà una 
nova redacció al primer paràgraf del conveni tipus relatiu a les “Entitats que intervenen”, a 
l’apartat 1r de la Clàusula cinquena referent a les “Mesures de Seguretat adoptades per la 
Diputació” i a la clàusula dotzena relativa a la “Declaració de fitxer automatitzat”. 
 
Altrament, a l’acord tercer d'aquest acte s'aprovà també el protocol dels diferents serveis 
oferts, el qual, d'acord amb el que estableix la clàusula primera del conveni tipus, es 
configura com un complement del propi Conveni on es detallen I'abast i les 
característiques dels diferents serveis que integren I'ASGEL, tot contemplant el marc de 
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funcionament de I'ASGEL i considerant els aspectes no inclosos en aquell. Aquest protocol 
complementari ha sigut objecte de diverses modificacions operades mitjançant els acords 
de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona número 910/10, de 25 de novembre, 
116/14, de 27 de març, 175/15, de 9 d’abril, 734/17, de 18 de desembre, 428/18, de 27 de 
setembre, i 657/19, de 19 de desembre. 
 
Val a dir que el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona és l’inventari integral i 
integrat de recursos d’assistència i cooperació que la Diputació de Barcelona posa a 
disposició dels ens locals del seu àmbit territorial per facilitar la prestació dels serveis i 
activitats que destinen a la ciutadania, i és dins d’aquest Catàleg on trobem actualment el 
conjunt d’actuacions orientades a donar suport dins l’àmbit econòmic i financer als 
Ajuntaments de la província. 
 
Finalment, donat que des de la darrera modificació del Conveni-Tipus ASGEL, operada 
l’any 2009 per l’avantdit Acord de la Junta de Govern núm. 15/09, s’han produït 
significatives modificacions normatives en els àmbits dels convenis interadministratius, la 
institució jurídica de l’encomanda de gestió, la comptabilitat local, la transparència, el 
funcionament electrònic de les administracions públiques (especialment quant a la 
seguretat i interoperabilitat del sistemes informàtics) i la protecció de dades de caràcter 
personal, és palesa la necessitat d’actualitzar aquest Conveni-Tipus amb vista a adaptar el 
seu contingut a la nova realitat normativa. 
 
II. ARTICULACIÓ DE L’ASSUMPCIÓ DE LA ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA 
COMPTABLE 
 
Atesa la formulació legal, s’ha considerat que l’institut jurídic més adient per subsumir la 
funció de l’assumpció d’assistència en la gestió econòmica local (per acrònim, l’ASGEL), 
incloent el manteniment i actualització de les eines informàtiques, és l’encomanda de 
gestió, prevista a l’art. 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic. D’acord amb aquest article, l’encomanda de gestió suposa, en aquest cas, la 
realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència d’una entitat local 
que s’encomana a una altra Administració (la Diputació de Barcelona), per raons d’eficàcia 
o quan no es posseeixin els mitjans idonis per al seu exercici. 
 
III. CONVENI – TIPUS 
 
Per articular jurídicament l’encomanda de gestió d’Assistència en la Gestió Econòmica va 
elaborar-se un Conveni-Tipus, el text del qual va servir de base per a la formalització dels 
convenis que se subscriuran entre cadascun dels Ens i Organismes locals que aprovin 
l’encomanda de gestió de l’ASGEL i la Diputació de Barcelona. 
 
La present actualització d’aquest Conveni-Tipus conté les previsions jurídiques i tècniques 
bàsiques que hauran de regir la prestació per la Diputació d'aquesta funció. 
 
El Conveni es complementa amb un Protocol que especifica l’abast i les característiques 
dels diferents serveis oferts, l’aprovació del qual correspon a la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona. 
 
IV. NORMATIVA APLICABLE 
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Sens perjudici de la normativa sectorial aplicable als àmbits materials en què té incidència 
el present conveni, són aplicables: 
 

a) En relació amb la gestió econòmica financera local: 
 

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la 
Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL). 

- Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció del 
model Bàsic de Comptabilitat Local, modificada per l’Ordre HAP/1782/2013 de 20 
de setembre per la que s’aprova la Instrucció del model simplificat i es modifica la 
Instrucció del model bàsic de comptabilitat local. 

- Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del 
model normal de comptabilitat, modificada per l’Ordre HAP/1364/2018, de 12 de 
desembre, per la que es modifiquen els plans de comptes locals annexos a les 
instruccions dels models normal i simplificat de comptabilitat local. 

- Ordre HAP/1782/2013 de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del 
model simplificat i es modifica la Instrucció del model bàsic de comptabilitat local, 
aprovada per Ordre EHA/4040/2004, de 23 de novembre, modificada per l’Ordre 
HAP/1364/2018, de 12 de desembre, per la que es modifiquen els plans de 
comptes locals annexos a les instruccions dels models normal i simplificat de 
comptabilitat local. 

 
b) Quant a l’encomanda de gestió: 

 
- Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (article 11 en relació 

amb l’article 48.9, pel qual s’exclou l’aplicació de les normes del capítol VI de la 
Llei, relatives als convenis, a les encomandes de gestió). 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL) (articles 31 i 
36). 

 
c) Pel que fa a la publicitat del conveni: 

 
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i 

bon govern (article 14) 
- Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aprovat pel Decret 

179/1995, de 13 de juny (article 309). 
 

d) En matèria de protecció de dades: 
 

- Reglament (UE) 2016/679 de Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 
dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE (RGPD). 

- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals. 

 
V. ACORDS ADOPTATS I TRÀMITS QUE HAURAN DE SEGUIR-SE PER A 
L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI-TIPUS 
 

a) Per part de la Diputació: 
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1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència 
en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona. 
 
2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del 
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de 
la qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda al 
conveni subscrit. 
 

b) Per part de l’Ajuntament: 
 
1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i 
del conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat per laDiputació. 
 
2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat. 
 

c) Actuacions posteriors: 
 

- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que 
han donat conformitat a l’actualització del conveni-tipus. 

 
VI. CLÀUSULES ACTUALITZADES DEL CONVENI-TIPUS 
 
Atesos els antecedents i els motius d’actualització exposats ens els apartats precedents, el 
Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió 
econòmica local (ASGEL) es regirà per les següents 
 

C L À U S U L E S 
 
Primera.- OBJECTE 
 

1. L’objecte d’aquest Conveni el constitueix l’assumpció per la Diputació de Barcelona 
de l’Assistència de la Gestió Econòmica (per acrònim ASGEL) de les entitats 
relacionades en l’apartat anterior, incloent dins d’aquest, l’assistència tècnica en 
matèria econòmica i comptable, el manteniment i actualització de les eines 
informàtiques, a les quals els ens tindran accés, i la realització de les activitats 
complementàries  o derivades que expressament es detallin a la clàusula quarta 
d'aquest conveni. 

 
L’abast i les característiques dels diferents serveis que integren l’ASGEL es detallen al 
Protocol que complementa aquest Conveni. 
 

2. L’assumpció de l’ASGEL es durà a terme per virtut de l’encomanda de gestió que, 
en favor de la Diputació de Barcelona, ha aprovat l'Ens o Organisme Local titular de 
la competència. 

 
Segona.- RAONS QUE JUSTIFIQUEN L’ENCOMANDA DE GESTIÓ. 
 
Les raons que justifiquen l’encomanda de gestió de l’ASGEL són les següents: 
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a) Existència d’una necessitat de suport en la gestió econòmica, en un àmbit marcat 
per una constant adaptació normativa i d'adequació a noves formes de gestió. 

 
b) Mancança dels mitjans tècnics idonis per a la gestió informatitzada de la 

comptabilitat i d’altres eines de gestió econòmica, amb els requisits d’actualització i 
manteniment, que actualment exigeixen les modernes aplicacions, per tal 
d’assegurar la confidencialitat i seguretat de dades. 

 
Tercera.- NATURALESA DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 
 

1. Per virtut de l’encomanda, la Diputació durà a terme les activitats de caràcter 
material, tècnic i de serveis que s’indicaran, totes elles integrants de la gestió 
l’ASGEL. 

 
2. L’encomanda no suposa cessió de titularitat de la competència ni dels elements 

substantius del seu exercici 
 

3. Amb el suport tècnic, material i de serveis de la Diputació, correspondrà a l’Ens o 
Organisme Local que encomana dictar les resolucions o actes jurídics que donin 
suport o en els quals s’integrin la formalització, actualització, revisió i custòdia de 
les dades de base necessàries per a la confecció de la documentació i estats 
generats per l’ASGEL de l’Ens o Organisme. 

 
4. L'Ens o Organisme Local, utilitzant els programaris que configuren l’ASGEL, 

introduirà el conjunt de dades que es considerin necessàries, la qual cosa 
determinarà que la Diputació de Barcelona es constitueixi, per virtut d'aquest 
conveni, en encarregada del tractament. 

 
5. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, utilitzarà les dades 

personals de conformitat amb les instruccions de l'Ens o Organisme Local, 
Responsable del Tractament, i no les aplicarà o utilitzarà per a cap altre finalitat, tot 
això de conformitat amb l’article 28 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD, en endavant), 
així com de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), i la resta de 
normativa estatal aplicable, el document de seguretat i les determinacions que 
seguidament es detallen. 

 
Quarta.- DESCRIPCIÓ I ABAST DE LA GESTIÓ ENCOMANADA. 
 
Per virtut de l’encomanda de gestió, la Diputació tindrà al seu càrrec i durà a terme les 
activitats següents: 
 

a) Mantenir la infraestructura informàtica i de comunicacions necessària. 
 

b) Mantenir i gestionar la base de dades. 
 

c) Conservar les dades històriques, tant les de base facilitades per l'Ens o Organisme 
Local, com les derivades o generades per la gestió encomanada durant el període 
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que es regirà pel protocol d’aquest conveni. Un cop transcorregut aquest període es 
procedirà a retornar les dades a l’Ens o Organisme en els suports més adients per 
tal de donar compliment a la normativa vigent sobre conservació de dades i 
documentació comptable. 

 
d) Facilitar la descentralització de les operacions necessàries, mitjançant l’accés 

telemàtic dels Ens locals, subordinat, en tot cas, al nivell d’implementació de la 
tecnologia disponible i a la concurrència de raons tècniques que ho facin 
aconsellable. 

 
e) Disposar d’un servei d’assistència, tant a nivell tècnic de gestió econòmica i 

pressupostaria, com a nivell informàtic per assegurar el correcte funcionalment de 
tot el sistema. 

 
f) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà 

consultar les dades de l’Ens, especialment quan aquest realitzi consultes a aquest 
servei d’assistència. No obstant, aquest personal no podrà incorporar, modificar o 
suprimir cap tipus d’operació en els programaris, llevat que així ho sol·liciti l’Ens o 
Organisme formalment. 

 
g) El personal de la Diputació adscrit al servei d’assistència de l’ASGEL podrà donar 

suport a l’Ens mitjançant eines informàtiques que permetin veure remotament la 
pantalla del programari que configura l’ASGEL, i per tant visualitzar les accions que 
l’usuari realitza. L’ús d’aquestes eines es farà sempre amb el consentiment de 
l’usuari a qui se li doni el suport. El personal de la Diputació no podrà incorporar, 
modificar o suprimir cap tipus d’informació amb aquestes eines, tan sols, visualitzar-
la. 

 
h) Realitzar, prèvia petició formal de l’Ens o Organisme estudis econòmics o financers 

sobre les seves dades contingudes en l’ASGEL. Aquests estudis sols es podran 
lliurar al propi Ens o Organisme, o a qui ell autoritzi formalment. 

 
i) Informar, en tot moment, a l’Ens o Organisme de les eines que configuren l’ASGEL, 

facilitant la formació del personal de l’Ens o Organismes pel seu correcte 
funcionament. En el protocol que acompanya aquest conveni contindrà l’oferta de 
serveis, amb indicació de les bases de dades que s’hi gestionen i si comprenen 
dades de caràcter personal. 

 
j) La Diputació assegurarà en tot moment la coherència de la base de dades que 

formin part de l’ASGEL. Aquest objectiu es realitzarà, sempre que sigui possible 
amb el mitjans propis, i en cas de ser necessari, amb mitjans externs, tot i això, 
d’acord amb les previsions legals vigents. 

 
Cinquena.- MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES PER LA DIPUTACIÓ. 
 

1. La Diputació prendrà les mesures necessàries per garantir la seguretat de la 
informació emmagatzemada en la base de dades. També es prendran les mesures 
necessàries per garantir la seguretat en les comunicacions, tant en les operacions 
d’intercanvi amb altres administracions públiques o entitats privades com en les 
consultes o transaccions que pugui efectuar el propi Ens Local per via telemàtica, 
tot això d'acord amb les previsions incloses al Reial Decret 3/2010, de 8 de gener, 
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pel qual es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració 
electrònica (ENS). 

 
2. Els serveis de salvaguarda que es proporcionaran seran els següents: 

 
• Gestió d’un sistema de control d’accessos als mitjans i suports d’informació. 
• Previsió contra la divulgació no autoritzada d’informació. 
• Protecció de la integritat de la informació emmagatzemada en el sistema. 
• Garantia de la disponibilitat de la informació, mitjançant l’adopció de mesures de 

seguretat física de les instal·lacions i els equips i, en el seu cas, l’establiment d’un 
servei d’atenció als usuaris autoritzats per l’Ens Local. 

• Adopció de les mesures de conscienciació del personal de la Diputació de 
Barcelona que utilitzi els sistemes informàtics de l’ASGEL. 

 
Sisena.- UTILITZACIÓ DE LES DADES NO PERSONALITZADES AMB FINALITATS 
ESTADÍSTIQUES. 
 
Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el 
secret estadístic, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats 
estadístiques de les dades no personalitzades obtingudes mitjançant procediment de 
dissociació. 
 
La Diputació resta autoritzada explícitament a la utilització de les dades contingudes en les 
bases de l’ASGEL pel seu tractament en el SIEM (Sistema d’Informació Econòmica 
Municipal) de la Diputació de Barcelona. 
 
Setena.- OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
7.1 OBLIGACIONS GENERALS: 
 
a) Les parts s’obliguen a complir el Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de 
protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de 
Dades Personals i de garanties digitals (LOPDGDD). 
 
b) Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de 
Protecció de Dades de les parts en seran les interlocutores. 
 
c) Atesa la titularitat de les dades objecte de tractament, correspondrà a l’Ens Local que 
realitza l’encomana, en tant que responsable del tractament, l’exercici de les competències 
i el compliment de les obligacions assenyalades a l’art. 24 del RGPD i a l’art. 28 de la 
LOPDGDD. 
 
d) La Diputació, en tant que encarregada del tractament, seguirà les obligacions 
establertes en aquest conveni, d’acord amb l’article 28 del RGPD i 33 de la LOPDGDD, i 
l’Esquema Nacional de Seguretat. L’exercici d’aquestes competències i el compliment de 
les obligacions s’entenen sense perjudici de l’adhesió a les mesures de coordinació 
voluntària que, proposades per la Diputació, fossin acceptades per l’Ens que encomana. 
 
e) La Diputació no transferirà ni cedirà dades personals que figurin en les bases de 
l’ASGEL, sinó per compte i a sol·licitud de l’Ens que encomana. Les cessions derivades de 
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les sol·licituds formulades a l’empara d’aquesta norma requeriran sempre la resolució 
prèvia que ho autoritzi, adoptada per l’òrgan competent de l’Ens que encomana. 
 
f) Els tractaments que realitzarà la Diputació consistiran en allò que s’estableix a la 
clàusula quarta d’aquest conveni. 
 
Concreció dels tractaments a realitzar: 
 
X Acarament        Interconnexió 
X Conservació       Limitació 
X Consulta      X Modificació 

 Comunicació       Organització 
X Comunicació per transmissió     Recollida 

 Destrucció        Registre 
 Difusió        Supressió 
 Extracció   X Altres: còpies de seguretat, control 

remot, administració perfils usuaris 
 
g) Identificació de la informació afectada: 
 
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest conveni, l’Ens 
local de referència, responsable del tractament, posa a disposició de la Diputació, 
encarregada del tractament, la informació que es descriu a continuació: 
• les dades identificatives i econòmiques de totes les persones físiques que tinguin una 

relació econòmica amb l’Ens que efectua l’encomanda: nom i cognoms, adreça postal 
o electrònica, població, codi postal, DNI o NIF, concepte assentament comptable, i 
dades bancàries. 

 
• Les dades identificatives dels usuaris dels ens locals autoritzats que hi accediran a 

l’eina. 
 
7.2 OBLIGACIONS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, ENCARREGADA DEL 
TRACTAMENT: 
 
a) La Diputació utilitzarà les dades personals objecte de tractament, només per a la finalitat 
objecte d’aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les dades personals per a finalitats 
pròpies. 
 
b) Si la Diputació considera que alguna de les instruccions infringeix el RGPD o qualsevol 
altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, 
informarà immediatament el responsable. 
 
c) Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte de la responsable, que contingui: 
 

1. El nom i les dades de contacte de l'encarregada o de les encarregades i de cada 
responsable per compte del qual actua l'encarregada i, si escau, del representant 
de la responsable o de l’encarregada i del delegat de protecció de dades. 

2. Les categories de tractaments efectuats per compte de cada responsable. 
3. Si escau, les transferències de dades personals a un tercer país o organització 

internacional, inclosa la identificació d’aquest país o aquesta organització 
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internacional, i en el cas de les transferències indicades a l'article 49, apartat 1, 
paràgraf segon de l’RGPD, la documentació de garanties adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
relatives a: 

 
• La pseudonimització i el xifrat de dades personals. 
• La capacitat de garantir la confidencialitat, la integritat, la disponibilitat i la 

resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
• La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 

forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic. 
• El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 

mesures tècniques i organitzatives que garanteixen l’eficàcia del tractament. 
 
d) Subcontractació 
 
S’autoritza l’encarregada a contractar allò previst a la clàusula quarta j). 
 
Per subcontractar amb altres empreses, l'encarregada ha de comunicar aquest fet per 
escrit a la responsable i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i 
les seves dades de contacte, així com el lloc on es trobin els seus servidors. La 
subcontractació es pot dur a terme si la responsable no hi manifesta oposició en el termini 
de 15 dies. 
 
La subcontractista, que també té la condició d'encarregada del tractament, està obligada 
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregada del 
tractament i les instruccions que dicti la responsable. Correspon a l'encarregada inicial 
regular la nova relació, de manera que la nova encarregada quedi subjecte a les mateixes 
condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat…) i amb els mateixos requisits 
formals que ella, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la garantia 
dels drets de les persones afectades. Si l’encarregada ho incompleix, l'encarregada inicial 
continua sent plenament responsable davant la responsable pel que fa al compliment de 
les obligacions. 
 
e) Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals hagi 
tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte. 
 
f) El personal de la Diputació que tingui accés als sistemes d’informació comptable de 
l’Ens, mantindrà el deure de confidencialitat respecte de les dades de caràcter personal a 
les quals hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, de manera indefinida. i a complir les 
mesures de seguretat corresponents, de les quals cal informar-los prèviament. 
 
g) Mantenir a disposició de la responsable la documentació que acredita que es compleix 
l'obligació que estableix l'apartat anterior. 
 
h) Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 
 
i) Assistir a la responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents, 
amb les informacions que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud: 
 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició 
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2. Limitació del tractament 
 
j) Notificació de violacions de seguretat de les dades 
 
La Diputació informarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda i en 
qualsevol cas abans del termini màxim de 48 hores a través del correu electrònic de la 
persona Delegada de protecció de dades de l’ens, de les violacions de la seguretat de les 
dades personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la 
informació rellevant per documentar i comunicar la incidència. 
 
La notificació no és realitzarà quan sigui improbable que aquesta violació de la seguretat 
constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 
 
i. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d'interessats afectats i 
les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals afectats. 
 
ii. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades de la Diputació o d'un altre 
punt de contacte en el qual es pugui obtenir més informació. 
 
iii. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les dades 
personals. 
 
iv. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació de la 
seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per mitigar 
els possibles efectes negatius. 
 
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui, 
la informació es facilitarà de manera gradual sense dilació indeguda. 
 
k) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d'impacte 
relatives a la protecció de dades, quan escaigui. 
 
l) Donar suport a la responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a 
l'autoritat de control, quan escaigui. 
 
m) Posar a disposició de la responsable tota la informació necessària per demostrar que 
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que 
efectuïn la responsable o un altre auditor autoritzat per ella. 
 
n) Implantar les mesures de seguretat que es prevegin al Reial Decret 3/2010, de 8 de 
gener, pel que es regula l’Esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’administració 
Electrònica” (ENS), adoptant totes aquelles mesures i mecanismes per a: 
 

a) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels 
sistemes i serveis de tractament. 

 
b) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas 

d'incident físic o tècnic. 
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c) Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i 

organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament. 
 

d) Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau. 
 
ñ) La Diputació posa a disposició la bústia de la persona Delegada de Protecció de dades 
(DPD) dpd@diba.cat per a qualsevol comunicació o necessitat derivada del present 
conveni. Sent el canal preferent per a la comunicació amb els DPD dels ens locals. 
 
o) Destí de les dades 
 
La Diputació retornarà al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si 
escau, els suports on constin, una vegada complerta la prestació tal i com s’indica a la 
clàusula onzena sobre extinció del conveni. 
 
La devolució comportarà l'esborrat total de les dades existents en els equips informàtics 
utilitzats per l'encarregada. 
 
No obstant això, la Diputació podrà conservar-ne una còpia, amb les dades degudament 
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l'execució de la prestació. 
 
p) Tenir els servidors de les dades dintre del territori de la UE. 
 
q) Incompliments i responsabilitats. L’incompliment del que s’estableix en les presents 
clàusules, pot donar lloc a què la Diputació de Barcelona, encarregada del tractament, 
sigui considerada responsable del tractament, als efectes d’aplicar el règim sancionador i 
de responsabilitats previst a la normativa de protecció de dades. 
 
7.3 OBLIGACIONS DE L’ENS, RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: 
 
Correspon a l’Ens, responsable del tractament: 
 
a) Facilitar el dret d’informació en el moment de recollir les dades. 
 
b) Lliurar a l'encarregada/permetre la recollida les dades a les quals es refereix el punt 7.3 
d'aquesta clàusula. 
 
c) Realitzar una avaluació de l'impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament que ha d’efectuar l'encarregada, tan sols en el cas que pertoqui. 
 
d) Fer les consultes prèvies que correspongui, tan sols en el cas que pertoqui. 
 
e) Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregada compleixi el RGPD. 
 
f) Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories. 
 
g) Autoritzar a la Diputació: 
 

mailto:lesquirol@diba.cat


Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  14 

i. Dur a terme el tractament de les dades de caràcter personal en dispositius portàtils de 
tractament de dades únicament pels usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de 
serveis contractada. 
 
ii. Dur a terme el tractament fora dels locals del responsable del tractament únicament pels 
usuaris o perfils d’usuaris assignats a la prestació de serveis contractada. 
 
iii. L’entrada i sortida dels suports i documents que continguin dades de caràcter personal, 
inclosos els compresos i/o annexes a un correu electrònic, fora dels locals sota el control 
del responsable del tractament. 
 
iv. L’execució dels procediments de recuperació de dades que l’encarregat del tractament 
es vegi en l’obligació d’executar. 
 
v. Tractar les dades en els seus locals, aliens als de la responsable del tractament. 
 
h) Correspondrà a l’Ens comunicar en el menor temps possible als interessats les 
violacions de la seguretat de les dades, quan sigui probable que la violació suposi un alt 
risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
Tal i com s’indica a la clàusula 7.2.j), en cas de violació de seguretat, la Diputació de 
Barcelona facilitarà la informació necessària. 
 
Vuitena.- OBLIGACIONS DE L’ENS QUE ENCOMANA. 
 

1. L’Ens que encomana s’obliga a adoptar tots els actes administratius i dur a terme 
les actuacions que siguin necessàries perquè la Diputació pugui realitzar el seguit 
d’activitats en què consisteix l’encomanda de gestió. 

 
2. L’ens que encomana es compromet a utilitzar l’ASGEL, mantenint al dia les seves 

dades, dins d’uns marges raonables, que es regularan en els protocols d’aquest 
conveni. 

 
3. Així mateix, l’Ens que encomana es compromet a seguir els protocols d’actuació 

que s’estableixin per la Diputació en aplicació de la normativa o com a 
conseqüència dels sistemes informàtics utilitzats. 

 
Novena.- FINANÇAMENT. 
 
Es finançaran amb càrrec als Pressupostos de la Diputació de Barcelona el conjunt 
d’activitats encomanades en què consisteix l’ASGEL. 
 
Desena.- VIGÈNCIA I ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI. 
 

1. Sens perjudici del que es preveu a l’apartat relatiu a l’extinció, aquest Conveni es 
preveu amb una vigència indefinida. 

 
2. No s’entendran modificacions del règim previst en aquest Conveni les 

actualitzacions dels Conveni-Tipus que s’hagin de dur a terme en resultar 
procedents per la modificació de la normativa aplicable o d’altres circumstàncies 
que ho facin necessari. 
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Onzena.- EXTINCIÓ DEL CONVENI. 
 

1. L’Ens que encomana podrà deixar sense efecte l’ASGEL encomanat a la Diputació. 
 
La fi de l’encomanda requerirà l’adopció de la corresponent resolució per l’òrgan competent 
i produirà efectes en el termini que es disposi, el qual no serà, però, inferior a dos mesos, 
comptats des de la notificació d’aquella resolució. 
 

2. En el cas que l’Ens Local no donés compliment a les obligacions que li corresponen 
i això determinés la impossibilitat que la Diputació pugui dur a terme l’ASGEL, el 
Ple de la Diputació de Barcelona podrà denunciar el Conveni formalitzat amb l’Ens 
que encomana. 

 
La denúncia del Conveni produirà efectes en el termini que s’acordi, el qual no serà, però, 
inferior a tres mesos, comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord. 
 

3. Amb l'extinció del Conveni, la Diputació de Barcelona procedirà a retornar a l'Ens 
Local la totalitat de les dades, els documents i altres suports que les continguin amb 
la major celeritat possible. Un cop materialitzada l'acció esmentada es procedirà a 
l'eliminació física dels registres existents a la Base de Dades, de la qual cosa 
s'expedirà la corresponent acreditació. A partir d'aquest moment, la Diputació de 
Barcelona quedarà desvinculada del tractament que de les dites dades en pugui fer 
l'Ens Local o un tercer com a encarregat del tractament. 

 
Lloc i data 
 
Signat: 

 
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, el Secretari explica les raons i el 
contingut de la proposta. Sense que es produeixin més intervencions, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat. 
 
2.- A.P. 2022/35.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES 
PER A LA PRESTACIÓ I/O GESTIÓ DEL SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN 
ALTA I CONTROL DELS ABOCAMENTS AL CONSELL COMARCAL D’OSONA, I DEL 
CONVENI QUE LA REGULA. 
 
Fets i antecedents 
 
Els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
determinen com a competència pròpia, entre d’altres, el servei d’evacuació i tractament 
d’aigües residuals. 
 
Per la seva banda, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 66.3, estableix que el municipi té 
competències pròpies -entre altres- en matèria de protecció del medi, de protecció de la 
salubritat pública, les clavegueres i el tractament d’aigües residuals.  
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En aquest sentit també cal destacar, que l’art. 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, atribueix a les entitats locals, de conformitat amb la legislació de règim local, 
amb la de sanitat i amb les previsions d’aquesta Llei, les competències relatives als àmbits 
següents: 
 

a. L’abastament d’aigua potable 
b. El clavegueram i el tractament d’aigües residuals 
c. El control sanitari de les aigües residuals 
d. L’exercici de les funcions que aquesta Llei els hi atribueix. 

 
La prestació i/o gestió de serveis en matèria de sanejament de l’aigua és una tasca 
complexa que requereix ser abordada amb economies d’escala per tal d’aprofitar sinergies 
comunes, facilitant la utilització conjunta de mitjans i serveis que facilitin la disposició de 
més recursos tècnics, i per tant, també potenciant l’especialització, coneixement i 
perfeccionament en la prestació de serveis. 
 
Per aquest motiu, diversos ajuntaments van manifestar la seva voluntat que fos el Consell 
Comarcal qui assumís la prestació en matèria de sanejament. Concretament les funcions 
de gestió, anàlisi i control de les aigües residuals que desguassen en els col·lectors i en el 
sistema general de clavegueram. 
 
Tenint en compte el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, que en el seu article 25.1, 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, en data 31 de gener de 1994 
l’Ajuntament de l’Esquirol va aprovar en la sessió del Ple municipal, el conveni relatiu a la 
gestió en matèria de sanejament entre el Consell Comarcal d’Osona i el mateix 
ajuntament.  Posteriorment, el Ple comarcal va acordar informar favorablement l’acceptació 
de delegació de competències, determinant la forma més sostenible i eficient de gestió del 
servei. 
 
Respecte a les competències atribuïdes, i davant la necessitat de que el Consell Comarcal 
d’Osona es pugui constituir com una entitat local bàsica de l’aigua (ELA bàsica), atenent a 
la conveniència de subscriure un conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua, per tal de fi de definir un marc d’atribució dels recursos procedents del cànon de 
l’aigua per finançar les despeses d’explotació, de reposició i d’inversió corresponents als 
sistemes públics de sanejament en alta;  i tenint en compte els diferents canvis normatius 
produïts, especialment en matèria d’aigües, es fa necessari concretar i definir millor 
l’objecte de la prestació i/o gestió del sistema públic en matèria de sanejament i control 
dels abocaments,  per tal de contribuir també als objectius ambientals establerts en la 
Directiva Marc de l’Aigua. 
 
És necessari doncs, establir el marc de col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona 
per tal de dur a terme la prestació i/o gestió del sistema de sanejament en alta i control  
dels abocaments delegant a aquest ens la gestió i explotació d’aquests serveis.  
 
És per això, que per tal de regular les condicions de delegació, els serveis jurídics del 
Consell Comarcal d’Osona han redactat un model de conveni interadministratiu de 
delegació comarcal, el qual es va facilitar als ajuntaments interessats. 
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Destacar que el contingut de la delegació per part de l’Ajuntament a favor del Consell 
Comarcal, que figura al conveni, abasta els següents aspectes: 

- La Gestió i explotació del sistema públic de sanejament en alta, que inclourà també 
el manteniment. 

- L’anàlisi i el control de les aigües residuals 
- L’atorgament de les autoritzacions administratives d’abocament 
- Redacció de projectes, execució de les obres, reposicions i millores. 
- La funció inspectora 
- La potestat sancionadora 

 
La delegació comprèn, en tot cas, les següents facultats: 
 

- Potestat d’autoorganització del servei, inclosa l’aprovació del reglament del servei i 
la determinació de la seva modalitat de gestió. 

- Potestat de seguiment i control de la prestació del servei 
- Potestat de planificació del servei. 
- Qualsevol altra que sigui necessària per a la correcta prestació del servei. 

 
I vista la minuta del conveni interadministratiu de delegació al Consell Comarcal d’Osona, 
considerant l’informe del secretari-intervenció que consta a l’expedient, i atès que el Ple 
Comarcal, en sessió extraordinària celebrada el 24 de març de 2021, adoptà, entre 
d’altres, l’acord d’aprovació del programa d’actuació comarcal (PAC), per al període 2020-
2023, el qual entre les seves competències, serveis i accions,  inclou la gestió i control del 
sistema públic de sanejament en alta. 
 
Fonaments de dret  
 
Els articles 25.2.c), 26, 27 i 85 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local.  
 
Els articles 9.4, 85 i 138.2 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.  
 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, articles 47 a 53 i 140. 
 
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, articles 108 al 112. 
 
Els articles 167.1.b), 175.1, 298 i 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació 
en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
Reglament dels serveis públics públics de sanejament, aprovat per Decret 130/2003, de 13 
de maig. 
 
Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals de la comarca d’Osona aprovat pel 
Consell Comarcal, publicat al BOPB el 30 de setembre de 2014 
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Pla d’Actuació Comarcal pel període 2020-2023 aprovat en el Ple Comarcal, en sessió 
extraordinària celebrada el 24 de març de 2021. 
 
Es proposa al ple l’adopció dels acords següents:  
 
Primer.- Delegar la competència per  a la prestació i/o gestió del sistema públic de 
sanejament en alta i control dels abocaments, la titularitat dels quals ostenta aquest 
ajuntament, a favor del Consell Comarcal d’Osona, el qual portarà a terme: 
 
a) mitjançant el seu personal propi (gestió directa): l’atorgament de les autoritzacions 

administratives d’abocament, redacció de projectes, execució de les obres, 
reposicions, i millores,  la funció inspectora i la potestat sancionadora. 

 
b) i pel que fa referencia a la gestió, explotació i manteniment del sistema públic de 

sanejament en alta, i l’anàlisi i el control de les aigües residuals, es portarà a terme a 
través de l’ens instrumental Depuradores d’Osona SL (gestió indirecta). 

 
Reservant-se el Consell Comarcal la facultat d’escollir lliurament la forma de prestació del 
servei d’entre les diverses possibilitats que li ofereix la Llei.   
 
Segon.- Disposar que el contingut de la delegació abastarà l’exercici de les funcions 
previstes al conveni regulador, i les facultats/potestats contemplades en el mateix. 
 
Tercer.- Disposar que la delegació de competències s’entén sense contraprestació 
econòmica de l’Ajuntament, tota vegada que la prestació del servei és finançada  per 
l’Agència Catalana de l’Aigua.  
 
Quart.- Puntualitzar que per realitzar i executar les funcions delegades, el Consell 
Comarcal s’atendrà a l’ordenament local, al reglament del servei i a la resta de la seva 
normativa interna pròpia, en virtut de les seves facultats d’autoorganització per gestionar 
els serveis delegats.  
 
Cinquè.- Delegar al Consell Comarcal la publicació dels anuncis d’exposició pública 
necessaris per a l’efectivitat del present acord. 
 
Sisè.- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde 
President de la corporació -Il·lm. Sr. Àlex Montanyà Rifà- per tal que dicti les resolucions 
necessàries per desenvolupar aquest acord de la forma més eficaç i perquè en nom i 
representació de l’Ajuntament subscrigui els convenis que regulen aquesta delegació i 
qualsevol altre document que sigui necessari. 
 
Setè.- Deixar sense efecte els convenis anteriors subscrits entre els signats per a la 
prestació dels serveis que són objecte del present conveni. 
 
Vuitè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona per al seu coneixement i 
efectes. 
 
Novè.- Aprovar la minuta de conveni que regula les condicions d’aquesta delegació, a 
signar entre aquest ajuntament i el Consell Comarcal, el contingut de la qual és el que es 
reprodueix annex al present acord. 
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ANNEX 

 
CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA 
PRESTACIÓ I/O GESTIÓ DEL SISTEMA PÚBLIC DE SANEJAMENT EN ALTA I 
CONTROL DELS ABOCAMENTS, ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I 
L’AJUNTAMENT DE L’ESQUIROL 
 
REUNITS 
 
D’una part el Sr. Joan Carles Rodríguez Casadevall, president del Consell Comarcal 
d’Osona (en endavant, el Consell Comarcal), el qual actua en representació d’aquest ens 
local, que té la seva seu al carrer de l’Historiador Raimon d’Abadal i Vinyals, núm. 5, 3ª 
planta, de Vic, i el CIF P5800015I, degudament autoritzat per aquest acte segons l’acord 
del Ple de data XXXX, assistit pel secretari de l’entitat, el Sr. Valentí Costa Casademunt. 
 
De l’altra, el/la Sr. Àlex Montanyà Rifà, Alcalde de l’Ajuntament de l’Esquirol (en endavant, 
l’Ajuntament), amb seu al carrer Nou núm. 1 de l’Esquirol i CIF núm. P0825400E, assistit 
pel secretari de la corporació, el Sr. Lluís Xandri Molas. 
 
MANIFESTEN 
 
Primer.- L’art. 7.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local 
estableix que les competències pròpies dels Municipis, les Províncies, les Illes i demés 
Entitats Locals territorials només podran ser determinades per Llei i s’exerceixen en règim 
d’autonomia i sota la pròpia responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la 
seva programació i execució amb la resta d’administracions públiques. 
 
Segon.- La Llei 7/1985 esmentada, en el seu article 25.2, estableix que el municipi exercirà 
en tot cas com a competències pròpies -entre altres- en matèria de medi ambient: 
l’evacuació i tractament d’aigües residuals. 
 
Per la seva banda, el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 66.3, estableix que el municipi té 
competències pròpies -entre altres- en matèria de protecció del medi, de protecció de la 
salubritat pública, les clavegueres i el tractament d’aigües residuals. 
 
Cal destacar, que l’art. 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, atribueix a les entitats 
locals, de conformitat amb la legislació de règim local, amb la de sanitat i amb les 
previsions d’aquesta Llei, les competències relatives als àmbits següents: 

a) L’abastament d’aigua potable 
b) El clavegueram i el tractament d’aigües residuals 
c) El control sanitari de les aigües residuals 
d) L’exercici de les funcions que aquesta Llei els hi atribueix. 

 
Tercer.- El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya esmentat,  en el 
seu article 85, atribueix a la comarca la realització d’activitats i la prestació de serveis 
públics d’interès supramunicipal. 
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El Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, en el seu article 25.1, 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. 
 
Quart.- El Ple Comarcal, en sessió extraordinària celebrada el 24 de març de 2021, 
adoptà, entre d’altres, l’acord d’aprovació del programa d’actuació comarcal (PAC), per al 
període 2020-2023.  Entre les competències, serveis i accions que contempla el PAC, 
s’inclou la gestió i control del sistema públic de sanejament públic en alta.  
 
Cinquè.- 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. 
 
Per la seva banda, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en els 
seus articles 8 i 9 regula la delegació de competències; i en els articles 47 i següents, els 
convenis. 
 
Sisè.- D’acord amb el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat 
per Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, l'Agència Catalana de l'Aigua atribueix a 
les Administracions competents els recursos necessaris per a la prestació dels serveis de 
sanejament; aquesta atribució s'efectua amb afectació de destinació i pot comprendre les 
despeses d'inversió, de manteniment, de reposició, millores i d'explotació de l'estació de 
depuració d'aigües residuals i de les instal·lacions del sistema en alta, mitjançant les 
atribucions de recursos regulades per l’article 55 de l’esmentat text legal, que determina els 
criteris de càlcul pel finançament dels serveis públics de sanejament per als exercicis 
pressupostaris 2013 i següents. 
 
Setè.- Ambdues parts, el Consell Comarcal i l’Ajuntament, tenen interès a instrumentar el 
marc jurídic adequat que reguli les condicions per les quals es regirà la delegació de 
competències corresponents a la prestació i/o gestió del sistema públic de sanejament en 
alta del municipi. 
 
Vuitè. El Ple de l’Ajuntament, en la sessió de data XX/XX/XXXX, i el Ple del Consell 
Comarcal, en la sessió de data XX/XX/XXXX, han acordat, respectivament, DELEGAR en 
el Consell Comarcal i ACCEPTAR LA DELEGACIÓ de la prestació i/o gestió del sistema 
públic de sanejament en alta i control dels abocaments,  amb l’abast establert en l’objecte 
de la clàusula primera d’aquest conveni.   
 
És per això que ambdues administracions formalitzen el present conveni, el qual es regirà 
per les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera.- Objecte  
 
És objecte del present conveni l’establiment del marc jurídic necessari entre les parts 
intervinents, pel qual es regularà la delegació de les competències relatives a la prestació 
i/o gestió del sistema públic de sanejament en alta i control dels abocaments, entenent 
com a sistema públic de sanejament d’aigües residuals, la definició establerta en el punt 13 
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de l’art. 2  del Decret Legislatiu 3/2003, de 04 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya. 
 
Segona.- Abast de la delegació 
 
La delegació de competències per part de l’Ajuntament a favor del Consell Comarcal 
abasta els següents aspectes: 
 

- La Gestió i explotació del sistema públic de sanejament en alta, que inclourà també 
el manteniment. 

- L’anàlisi i el control de les aigües residuals 
- L’atorgament de les autoritzacions administratives d’abocament 
- Redacció de projectes, execució de les obres, reposicions i millores. 
- La funció inspectora 
- La potestat sancionadora 

 
La delegació comprèn, en tot cas, les següents facultats: 
 

- Potestat d’autoorganització del servei, inclosa l’aprovació del reglament del servei i 
la determinació de la seva modalitat de gestió. 

- Potestat de seguiment i control de la prestació del servei 
- Potestat de planificació del servei. 
- Qualsevol altra que sigui necessària per a la correcta prestació del servei. 

 
El Consell Comarcal portarà a terme l’atorgament de les autoritzacions administratives 
d’abocament, la redacció de projectes, execució de les obres, reposicions i millores, la 
funció inspectora i la potestat sancionadora mitjançant el seu personal propi (gestió 
directa); i  pel que fa referencia a la gestió, explotació i manteniment del sistema públic de 
sanejament en alta, i l’anàlisi i el control de les aigües residuals, es portarà a terme a 
través de l’ens instrumental Depuradores d’Osona SL (gestió indirecta). 
No obstant això, es reserva la facultat d’escollir lliurament la forma de prestació del servei 
d’entre les diverses possibilitats que li ofereix la Llei. 
 
Tercera.- Obligacions de les parts 
 
De l’Ajuntament: 
 
- Facilitar al Consell Comarcal, si s’escau, quanta documentació, informes i antecedents 
que constant en els arxius municipals, siguin necessaris per a la correcta execució de la 
delegació de competències formalitzada. 
 
- Facilitar al Consell Comarcal, si s’escau, la col·laboració del personal de la corporació 
que sigui necessari per a l’exercici efectiu de les competències delegades i per a 
l’efectivitat de les resolucions adoptades per l’ens delegat. 
 
Del Consell Comarcal: 
 
- Prestar el servei amb subjecció: 
 

o Al Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, o norma que el substitueixi. 

mailto:lesquirol@diba.cat


Carrer Nou, 1     08511 L’Esquirol     Tel. 938568000     Fax 938568305     c/e: lesquirol@diba.cat  22 

o Al Reglament dels serveis públics de sanejament, aprovat per Decret 
130/2003, de 13 de maig, o norma que el substitueixi. 

o A la resta de normativa aplicable per raó de la matèria. 
 
- Informar puntualment a l’Ajuntament de les incidències ocorregudes en la prestació del 
servei. 
 
- A convocar, quan així sigui necessari, els instruments de seguiment i control del conveni. 
 
Quarta.- Finançament 
 
La delegació de competències s’entén sense contraprestació econòmica de l’Ajuntament, 
tota vegada que la prestació del servei és finançada per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Cinquena.- Comissió de seguiment 
 
Per tal de coordinar adequadament la col·laboració entre ambdues administracions es 
crearà una comissió de seguiment del compliment d’aquest conveni, amb un representant 
del Consell Comarcal i un de l’Ajuntament, que es reunirà periòdicament per tal d’avaluar el 
desenvolupament del servei, resoldre les incidències que hi pugui haver i determinar, si 
escau, les responsabilitats i les sancions que calgui exigir.  
 
Sisena.- Vigència del conveni 
 
Aquest conveni tindrà una vigència de 8 anys, a comptar des de la data de la seva 
signatura, d’acord amb el que disposa la disposició addicional 31ª del Decret Legislatiu 
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria 
d’aigües de Catalunya. 
 
Setena.- Modificacions 
 
El present conveni es revisarà en la forma i l’abast que la legislació aplicable disposi en 
cada moment, sempre que es produeixin modificacions normatives que ho facin necessari 
o quan així ho acordin les parts conjuntament. 
 
Les modificacions del present conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans 
competents de les parts. Una vegada aprovades, s’adjuntaran com a addenda al conveni, 
formant part integrant del mateix. 
 
Vuitena.- Extinció del conveni 
 
El present conveni s’extingirà per les causes següents: 
 
- Pel transcurs del termini de vigència del conveni o de qualsevol de les seves pròrrogues.  
- Per l’aprovació de modificacions normatives o qualssevol altres circumstàncies que 
n’impossibilitin el compliment del seu objecte. 
- Per acord mutu de les parts. 
- Per revocació o avocació de la delegació de competències per part de l’Ajuntament o de 
l’acceptació de la delegació per part del consell comarcal per causa justificada, legal, 
tècnica o econòmica, i prèvia compensació a la part que pertoqui per les pèrdues i 
despeses que aquesta revocació pugui causar, que podrien incloure les despeses 
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derivades de la subrogació del personal contractat per portar a terme el servei. S’haurà 
d’avisar de la revocació o avocació de la delegació / acceptació de competències amb una 
antelació mínima de 3 mesos abans de finalitzar cada exercici natural. 
- Per incompliment de les obligacions i compromisos assumits per alguna de les parts 
signatàries. 
-Per resolució judicial ferma que en declari la seva nul·litat. 
- Per dispensa de l’obligació de prestar el servei, en els termes previstos en l’article 68 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. 
- Per qualsevol altra causa legalment prevista. 
 
Novena.-Protecció de dades de caràcter personal. 
 
Ambdues parts es comprometen a donar compliment a tot allò que estableixen la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets 
digitals i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de 
desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, en 
relació amb les dades personals a les quals tinguin accés durant la vigència del present 
conveni. 
 
Els instruments específics de col·laboració determinaran les obligacions de les parts en 
relació amb la protecció de dades personals i el deure de confidencialitat de conformitat 
amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016 de protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i la 
resta de normativa aplicable. 
 
Desena.- Marc normatiu 
 
El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert 
en la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, que sigui 
d’aplicació al objecte del conveni, pel Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el capítol 1 del Títol 7 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
pels articles 47 a 53 i 140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, així com els articles 108 al 112, de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, pel Text refós de la 
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, i per la 
resta de la normativa que sigui materialment aplicable al conveni.  
 
Onzena.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern 
 
Aquest conveni es trametrà al registre de convenis de col·laboració i cooperació de la 
Generalitat de Catalunya i les dades principals es publicaran al Portal de la Transparència, 
de conformitat amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, així com el Decret que la desenvolupa i altre normativa 
aplicable en aquesta matèria. 
 
Dotzena.- Jurisdicció competent 
 
Les qüestions litigioses que sorgeixen en la interpretació i compliment del conveni seran de 
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
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Tretzena.- Modificació dels preceptes i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors. 
 
Els preceptes d’aquest conveni que, per raons sistemàtiques reprodueixen aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions 
a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el 
moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què 
porten causa. 
 
Catorzena.- Clàusula derogatòria 
 
Amb l’entrada en vigor d’aquest conveni queden sense efecte els anteriors convenis  
subscrits entre els signants per a la prestació dels serveis que són objecte del present 
conveni. 
 
I perquè així consti, les persones a dalt esmentades signen el present conveni. 

 
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, el Secretari -per raó d’haver intervingut 
en la redacció del conveni, n’explica la necessitat i el contingut. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
3.- A.P. 2022/36.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODFICIACIÓ DE 
CRÈDIT 1/2022, DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL. 
 
Examinat l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost en la seva modalitat de 
suplement de crèdit i crèdit extraordinari, núm. 01/2022. 
 
Considerant que, de conformitat amb l’article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març -TRLRHL-, 
quan hagi de realitzar-se alguna despesa que no pugui demorar-se fins l’exercici següent, i 
no existeixi en el pressupost de la Corporació crèdit o sigui insuficient o no ampliable el 
consignat, el president de la Corporació ordenarà la incoació de l’expedient de concessió 
de crèdit extraordinari, en el primer cas, o de suplement de crèdit, en el segon. L’expedient, 
que haurà de ser prèviament informat per la Intervenció, se sotmetrà a l’aprovació del Ple 
de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits que els pressupostos. 
Seran així mateix d’aplicació les normes sobre informació, reclamació i publicitat dels 
pressupostos a què es refereix l’article 169 d’aquesta Llei. 
 
Considerant que l’aprovació dels expedients de concessió de crèdits extraordinaris i 
suplements de crèdit exigeixen informe previ de la Intervenció municipal de fons i 
aprovació del Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i requisits sobre 
informació, reclamació i publicitat que el Pressupost municipal, de conformitat amb allò 
establert a l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març -TRLRHL-. 
 
Considerant que l’acord d’aprovació inicial ha d’exposar-se al públic per termini mínim de 
quinze dies hàbils, mitjançant anuncis al Butlletí Oficial de la Província, i al tauler d’edictes 
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de l’Ajuntament per tal que els veïns puguin examinar l’expedient i formular les 
reclamacions que estimin pertinents. 
 
Considerant que les reclamacions presentades hauran de ser resoltes per l’Ajuntament Ple 
que acordarà, al mateix temps l’aprovació definitiva de l’expedient de modificació de crèdit 
del vigent Pressupost en la seva modalitat de suplement de crèdit. 
 
Considerant que en el supòsit que no es presentin reclamacions no serà necessària 
l’adopció de nou acord, estenent-se a tal efecte certificació acreditativa de tal extrem per la 
Secretaria General. 
 
Vistos els informes de la Intervenció Municipal sobre el compliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal 
en la seva modalitat de suplement de crèdit, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment de l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost 
Municipal, núm. 01/2022, en la seva modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, 
que es finança amb baixes per anul·lació i nous i majors ingressos, amb el següent detall: 
 
següent quadre: 
 

CRÈDITS EXTRAORDINARIS 

Partida Pressupostària Modificació Concepte 

1.1532.61919 96.600,00 Reasfaltat de carrers 

1.322.62200 80.000,00 Adequació escola El Cabrerès 

1.442.60909 48.400,00 Instal·lació punts de recàrrega vehicles elèctrics 

SUPLEMENTS DE CRÈDIT 

Partida Pressupostària Modificació Concepte 

1.1532.21000 18.000,00 Reparació i manteniment vies públiques 

1.171.62101 119.368,00 Projecte zona lleure 3a fase 

1.323.21200 8.000,00 Reparacions i manteniment edificis 

1.338.48011 3.000,00 Festa Major de Cantonigròs 

1.338.48017 3.000,00 Festa Major de l’Esquirol 

1.920.22103 5.544,00 Subministrament combustible serveis generals 

TOTAL 381.912,00  

 
La modificació de crèdits es finança: 
 

RESUM: 

a) Amb càrrec al romanent líquid de 
tresoreria 

0,00 

b) Amb nous o majors ingressos 291.912,00 

c) Mitjançant anul·lacions o baixes de 
crèdit 

80.000,00 
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d) Mitjançant operacions de crèdit 0,00 

TOTAL FINANÇAMENT MODIF. CRÈDITS 381.912,00 

 
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. 

 
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, el Sr. Roca pregunta quina part del cost 
assumirà el Departament en relació a l’institut-escola. 
 
El Sr. Alcalde li respon que el mobiliari i l’equipament, així com les despeses de personal 
docent. 
 
Sense que es produeixin més intervencions per part dels membres del Ple, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per nou (9) vots a favor (Srs. Montanyà, Bagaria, 
Garolera, Pons i Martínez, i Sres. Molas, Grau, Puigdesens i Redon) i dues (2) abstencions 
(Srs. Illamola i Roca). 
 
4.- A.P. 2022/37.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PROJECTE EXECUTIU PER 
A LA URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PUIG I ENTORNS , REVISAT A SETEMBRE 
2022. 
 
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 (REVISIO SETEMBRE 2022), 
amb un pressupost d’execució per contracte de 605.150,80 euros (IVA no inclòs), dels 
quals 397.181,29 euros corresponen a la Fase I i 207.969,51 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 (REVISIO 
SETEMBRE 2022), amb un pressupost d’execució per contracte de 605.150,80 euros (IVA 
no inclòs), dels quals 397.181,29 euros corresponen a la Fase I i 207.969,51 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 que el projecte és idèntic al que ja es va 
aprovar a principis d’any, únicament s’actualitzen el preus, degut a l’augment dels mateixos 
durant el darrers mesos. 
 
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. 2022/38.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I CONVOCATORIA DE 
LICITACIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PUIG I ENTORNS – 
FASE I, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I AMB UN ÚNIC CRITERI 
D’ADJUDICACIÓ. 
 
Considerant que, als efectes previstos a l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, aquest Ajuntament entén necessari un contracte d’execució de 
les obres contingudes en el projecte executiu per a la URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL 
PUIG I ENTORNS – FASE I (REVISIÓ SETEMBRE 2022), en aquest terme municipal 
 
Vist l’expedient d’aprovació del projecte en qüestió, promogut per aquest Ajuntament i 
redactat per l’Arquitecte Marc Rifà Rovira (arquitecte), en la seva versió revisada a 
setembre de 2022. 
 
Vist l’informe emès pel secretari interventor municipal sobre la legalitat del procediment i de 
l’existència de crèdit pressupostari adequat i suficient, si bé condicionat a l’aprovació 
definitiva de la modificació DE CREDIT 1/2022, del vigent pressupost municipal. 
 
Vist la proposta de plecs de clàusules administratives particulars que hauran de regir 
aquesta contractació. 
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Vist que de conformitat amb el que preveu la Disposició addicional segona de la Llei 
9/2017, de 9 de novembre, de contractes del sector públic, aquesta Alcaldia és l’òrgan de 
contractació competent. 
 
En virtut del que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol, com a òrgan 
de contractació, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat amb 
un únic criteri d’adjudicació, del contracte d’execució de les obres contingudes en el 
projecte executiu per a la URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL PUIG I ENTORNS – FASE 
I (REVISIÓ SETEMBRE 2022), per import de 397.181,29 euros, corresponents al valor 
estimat del contracte, als que caldrà repercutir 83.408,07 euros corresponents a l’Impost 
sobre el Valor Afegit; i una durada de 6 mesos. 
 
Segon.- Aprovar la despesa per import de 480.589,36 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 1.171.62101 del vigent pressupost municipal de despeses, condicionada a 
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit 1/2022, del vigent pressupost municipal. 
 
Tercer.- Aprovar els Plecs de clàusules administratives particulars que han de regir la 
contractació mitjançant procediment obert simplificat del present contracte d’obres. 
 
Quart.- Procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació del present contracte mitjançant 
procediment obert simplificat, ordenant que es procedeixi a la publicació del corresponent 
anunci en el perfil del contractant d’aquest ajuntament per tal que en el termini de 15 dies 
es presentin les proposicions que s’estimin oportunes. 

 
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. 2022/39.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE 
L’ESQUIROL, PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES 
I CASES RURALS (PEM) A L’ESQUIROL. 
 
En la sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2021, el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol va 
adoptar, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que legalment en 
formen part, l’acord Plenari núm. 04/2021, pel que es resolgué aprovar inicialment la 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) 
DE L’ESQUIROL POUM DE L’ESQUIROL, PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA ESPECIAL 
DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (PEM) A L’ESQUIROL, redactada per 
l’Arquitecte Miquel Surinyac Pous, per encàrrec d’aquest Ajuntament. 
 
D’acord amb el procediment regulat al Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; i articles concordants aplicables del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, es sotmeté l’expedient a 
exposició pública pel termini de 45 dies, mitjançant la publicació dels corresponents 
anuncis al tauler d’anuncis electrònic de la corporació (www.lesquirol.cat) al Butlletí Oficial 
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de la Província de Barcelona (10 de març de 2021), al DOGC (10 de març de 2021) i al 
diari El Punt Avui (8 de març de 2021). 
 
Durant el referit termini, d’acord amb la certificació emesa per la Secretari Municipal, no es 
formularen al·legacions. 
 
Simultàniament s’atorgà tràmit d’audiència als municipis limítrofes, i es sol·licitaren els 
següents informes sectorials: 
 
- Direcció general d’infraestructures de mobilitat terrestre (Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya) 
- Oficia Territorial d’acció i avaluació ambiental (OTAA) 
- Subdirecció general de biodiversitat i medi natural (espais naturals) 
- Institut cartogràfic i geològic de Catalunya 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Agència de Residus de Catalunya 
- Direcció General de Protecció Civil 
- Departament de Cultura 
- Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural. 
- Direcció General de Turisme. 
- Servei de vies locals de la Diputació de Barcelona 
 
Dels quals consta en l’expedient la recepció dels informes següents: 
 
- Departament de Territori i Sostenibilitat, medi natural 
- Institut cartogràfic i geològic de Catalunya 
- Direcció general de Protecció Civil 
- Direcció General de Turisme 
- Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, secció de boscos 
- Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat 
- Agència de Residus de Catalunya 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
 
El seu contingut ha estat recollit al document que es proposa per a l’aprovació provisional. 
 
Vist allò que disposen els articles 96 en relació al 76 i següents del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; i articles concordants 
aplicables del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM) DE L’ESQUIROL POUM DE L’ESQUIROL, PER A LA 
REDACCIÓ D’UN PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS (PEM) 
A L’ESQUIROL, d’iniciativa municipal, així com el document ambiental estratègic que 
consta en l’expedient. 
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Segon.- Notificar l’adopció del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, trametent-se la documentació necessària, per mitjans electrònics, per 
tal que procedeixi, si s’escau, a la seva aprovació definitiva en el termini màxim de 3 
mesos i corresponent publicació, d’acord amb el que disposen els articles 80, 85 i 89 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 
Sense que es produeixin intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
7.- A.P. 2022/40.- APROVACIÓ PROVISIONAL, SI S’ESCAU, DEL PLA ESPECIAL 
URBANÍSTIC DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE L’ESQUIROL. 
 
En la sessió celebrada el dia 1 de febrer de 2021, el Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol va 
adoptar, amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres que legalment en 
formen part, l’acord Plenari núm. 04/2021, pel que es resolgué aprovar inicialment el PLA 
ESPECIAL URBANISTIC DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS DE 
L’ESQUIROL, d’iniciativa municipal, redactat per l’Arquitecte Miquel Surinyac Pous, per 
encàrrec d’aquest Ajuntament, per a la identificació i regulació de les masies, cases rurals i 
altres edificacions a què fan referència els articles 47.3 i 50 del TRLUC. 
 
D’acord amb el procediment regulat al Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; i articles concordants aplicables del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, es sotmeté l’expedient a 
exposició pública pel termini de 45 dies, mitjançant la publicació dels corresponents 
anuncis al tauler d’anuncis electrònic de la corporació (www.lesquirol.cat) al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona (10 de març de 2021), al DOGC (10 de març de 2021) i al 
diari El Punt Avui (8 de març de 2021). 
 
Durant el referit termini, d’acord amb la certificació emesa per la Secretari Municipal, es 
formularen 17 al·legacions, les quals s’incorporaren a l’expedient. 
 
Simultàniament s’atorgà tràmit d’audiència als municipis limítrofes, i es sol·licitaren els 
següents informes sectorials: 
 
- Direcció general d’infraestructures de mobilitat terrestre (Carreteres de la Generalitat de 
Catalunya) 
- Oficia Territorial d’acció i avaluació ambiental (OTAA) 
- Subdirecció general de biodiversitat i medi natural (espais naturals) 
- Institut cartogràfic i geològic de Catalunya 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Agència de Residus de Catalunya 
- Direcció General de Protecció Civil 
- Departament de Cultura 
- Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural. 
- Direcció General de Turisme. 
- Servei de vies locals de la Diputació de Barcelona 
 
Dels quals consta en l’expedient la recepció dels informes següents: 
 
- Agència Catalana de l’Aigua 
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- Institut cartogràfic i geològic de Catalunya 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona 
- Agència de Residus de Catalunya 
- Servei Territorial de Carretes a Barcelona 
- Direcció General de Turisme 
- Direcció general de Protecció Civil 
 
En el tràmit d’audiència, comparegué l’Ajuntament de Torelló. 
 
El seu contingut ha estat recollit al document que es proposa per a l’aprovació provisional, 
que per renúncia del Sr. Surinyac, fou encarregada a les Sres. Anna Serra Bancells i Maria 
Teresa Guzman Álvarez, arquitectes. 
 
Vist allò que disposen els articles 96 en relació al 76 i següents del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost; i articles concordants 
aplicables del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública, en relació 
a l’acord d’aprovació inicial del PLA ESPECIAL URBANISTIC DEL CATÀLEG DE MASIES 
I CASES RURALS DE L’ESQUIROL, d’iniciativa municipal, redactat per l’Arquitecte Miquel 
Surinyac Pous, per encàrrec d’aquest Ajuntament, per a la identificació i regulació de les 
masies, cases rurals i altres edificacions a què fan referència els articles 47.3 i 50 del 
TRLUC, en el sentit que consta en l’informe de valoració i resolució d’al·legacions que 
consta en l’expedient administratiu., incorporant-les al document per a l’aprovació 
provisional. 
 
Segon.- Aprovar provisionalment el PLA ESPECIAL URBANISTIC DEL CATÀLEG DE 
MASIES I CASES RURALS DE L’ESQUIROL, d’iniciativa municipal i redactat en aquesta 
fase per les arquitectes Sres. Anna Serra Bancells i Maria Teresa Guzman Álvarez, per a 
la identificació i regulació de les masies, cases rurals i altres edificacions a què fan 
referència els articles 47.3 i 50 del TRLUC, així com el document ambiental estratègic que 
consta en l’expedient. 
 
Tercer.- Notificar l’adopció del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la 
Catalunya Central, trametent-se la documentació necessària, per mitjans electrònics, per 
tal que procedeixi, si s’escau, a la seva aprovació definitiva en el termini màxim de 3 
mesos i corresponent publicació, d’acord amb el que disposen els articles 80, 85 i 89 del 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Quart.- Notificar a les persones al·legants a l’acord d’aprovació inicial el present acord, 
amb indicació expressa del sentit de la resolució de l’al·legació per ells formulada. 

 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és sotmesa a 
votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
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8.- A.P. 2022/41.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’INVENTARI DE CAMINS DE 
L’ESQUIROL AMB REGULACÍÓ D’ACCÉS AL MEDI NATURAL. 
 
Els inventaris municipals de camins són l’instrument fonamental per a la defensa dels 
camins públics. Els inventaris són eines indispensables per poder exercir les competències 
administratives que la llei atorga als municipis en l’àmbit de la mobilitat i la vialitat rurals i 
també específicament per poder desenvolupar les potestats i poder complir amb les 
obligacions que estableixen les lleis en aquest àmbit. 
 
L’inventari de camins de l’Esquirol, amb regulació d’accés al medi natural, esdevé una eina 
administrativa que ens ha de donar seguretat a l’hora de gestionar/actuar els camins 
públics o afectes a l’ús públic, que són també sovint un patrimoni cultural i un recurs 
turístic. 
 
Atès que l’article 222 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, estableix la obligatorietat dels 
municipis de formar un inventari dels seus béns i drets, és procedent la seva aprovació. 
 
Atès allò previst a l’article 222.3 de la llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 
2/2003), a l’article 105 del Reglament del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988) així 
com a la lletra g) de l’article 20 del Reglament de Béns de les Entitats Locals (Real Decret 
1372/1986), d’àmbit estatal, el qual conté una referència específica a l’inventari de vies 
públiques.  
 
Per tots els elements exposats, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’inventari de camins de l’Esquirol, amb regulació d’accés al medi natural, que 
consta annex a l’expedient, i que està format per la memòria, la regulació d’accés 
motoritzat i el plànol identificatiu i d’ubicació. 
 
Segon.- Exposar al públic, per un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà 
de la publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per 
tal que els possibles interessats puguin examinar l’expedient i presentar les al·legacions 
que es considerin oportunes. 

 
Obert el torn d’intervencions per par de l’Alcaldia, aquest explica que s’ha creat una 
comissió comarcal d’accés al medi natural, de la qual en formen part 21 representants, 6 
alcaldes, i amb el suport del Departament d’Acció Climàtica. 
 
El Sr. Roca, al seu torn, afirma que el problema són els que venen els caps de setmana. 
 
El Sr. Alcalde li respon que per això són molt importants els aparcaments dissuasoris. 
 
Sense que hi hagi més intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és 
sotmesa a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
9.- A.P. 2022/42.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON 
MUNICIPAL PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE I PER 
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CESSIÓ DE CABALS A L’AJUNTAMENT DE TAVERTET, 2N TRIMESTRE DE 2022, 
PRESENTADES A INSTÀNCIA DE AGBAR SA. 
 
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat 
davant del Registre General d’aquesta corporació el cànon relatiu a la prestació del servei, 
corresponent al 2n trimestre de 2022, 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 2022 és el que 
seguidament es relaciona: 
 

2n Trimestre de 2022:     2.175,72 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.537,89 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2022)      25,39 Eur 

 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el cànon concessional del servei municipal d’abastament d’aigua, el 
cànon per cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet i la quota resultant a favor de 
l’Ajuntament de l’Esquirol, presentat per l’empresa concessionària del servei, SOREA SA 
(avui SOCIEDAD GENERAL AGUAS DE BARCELONA SAU), corresponent al 2n trimestre 
de 2022, d’acord amb el detall que s’indica a continuació: 
 

2n Trimestre de 2022:     2.175,72 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:     - 637,83 Eur 
Quota:        1.537,89 Eur 

 
Cessió de cabals a l’Ajuntament de Tavertet (2n T 2022)      25,39 Eur 

 
Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA (avui SOCIEDAD 
GENERAL AGUAS DE BARCELONA SAU), i requerir-la per tal que procedeixi al 
pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament. 

 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és sotmesa a 
votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
10.- A.P. 2022/43.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ SOBRE L’AMNISTIA I 
L’AUTODETERMINACIÓ. 
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MOCIÓ PER L’APROVACIÓ DEL MANISFEST DE L’ACORD SOCIAL PER L’AMNISTIA 
I L’AUTODETERMINACIÓ. 
 
ANTECEDENTS I MOTIUS 
 
En la darrera dècada, la societat catalana ha protagonitzat un llarg procés democràtic, amb 
una mobilització persistent i singular, per decidir lliure i pacíficament el seu present i el seu 
futur. De les primeres consultes populars, a la manifestació contra la sentència de l’Estatut, 
passant per la consulta del 9N i fins arribar al referèndum de l’1-O, brutalment reprimit per 
l’Estat, i la vaga general del 3 d’octubre. 
 
Aquest octubre ha fet cinc anys de l’inici d’un canvi de cicle marcat per una llarga repressió 
que en cara no ha acabat. La seva continuïtat -avui, ara i aquí- és un fet que va des de la 
pervivència de l’exili fins a les més de 800 persones amb causa judicial encara oberta. 
Arran d’aquells fets, més de 2.562 persones han estat investigades i les estimacions més 
acurades estimen en més de 4.500 les persones afectades, comptant les 1.066 persones 
ferides l’1-O. Per conta, cap responsable d’aquella violència policial ha estat condemnat 
sinó tot el contrari: tots han estat ascendits, guardonats i condecorats. 
 
Malgrat tot, rere cinc anys complexis i difícils i encara sota l’actual context de bloqueig, 
volem palesar que durant tot aquest temps el posicionament clarament majoritari de la 
societat catalana ha esta clar i inequívoc, de forma continuada i ininterrompuda, davant la 
dinàmica repressiva viscuda i respecte a la necessitat d’un marc democràtic de resolució 
del conflicte. I és això què volem posar en valor: entre el 70% i el 80% de la societat s’ha 
posicionat, ahir i avui, contra la repressió i a favor d’una sortida democràtica. 
 
També en aquests cinc anys, el més destacats organismes internacionals de defensa dels 
drets humans, múltiples instàncies judicials europees i fins al Consell d’Europa han 
constatat l’anomalia democràtica que vivim. L’excepcionalitat jurídica, penal, penitenciària i 
policial viscuda ens situa com una excepció. El catàleg desplegat ha estat tristament 
extens -de la guerra bruta a cada inhabilitació, de l’aplicació del 155 a recórrer a tipus 
penals especials(sedició, rebel·lió, terrorisme), de les multes milionàries a la presó, fins a 
arribar a l’espionatge cibernètic massiu. Tot plegat, mentre la suspensió de les lleis 
catalanes, la prohibició de debatre en seu parlamentària qüestions com la monarquia o 
l’autodeterminació o la ingerència judicial en el model educatiu configuren l’altra cara d’una 
mateixa moneda. 
 
En temps convulsos, la regressió la involució i la degradació democràtica ens afecta a 
totes i tots. Amb el retrovisor panoràmic del temps viscut i els llums llargs que cerquen una 
resolució democràtica, avui insistim en que les bases de qualsevol sortida passen per la fi 
de la repressió i la construcció d’un marc democràtic de resolució. Difícilment hi haurà 
alternativa democràtica si no es resolen les conseqüències del conflicte ni s’aborden les 
arrels de mateix. 
 
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol l’adopció del 
següent  
 
ACORD: 
 
Primer.- L’Ajuntament de l’Esquirol, atès l’impuls civil que promou un ampli Acord Social 
per l’Amnistia i l’Autodeterminació, expressa el seu suport a: 
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- L’amnistia, entesa com la necessitat d’una solució col·lectiva i integral per a totes 
les persones exiliades, encausades i represaliades. 

- L’autodeterminació, entesa com la necessitat d’un marc de resolució democràtica 
basat en el respecte a l’exercici de la lliure determinació de la societat catalana. 

 
Segon.- Donar trasllat del present acord a l’Acord Social per l’Amnistia i 
l’Autodeterminació. 

 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és sotmesa a 
votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
11.- A.P. 2022/44.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ EN DEFENSA DE LA 
CREMA DE RESTES VEGETALS ALS CAMPS DE CONREU. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En els darrers mesos, el sector agrari català ha expressat el seu malestar per la limitació i 
prohibició de la crema de restes vegetals, derivada del compliment de la “Ley 7/2022, de 8 
de abril, de residus y suelos contaminados para una economía circular” aprovada pel 
Congrés dels Diputats el passat mes de desembre, amb el vot contrari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya. 
 
Concretament, aquesta llei en el seu article 27, fa referència a la prohibició de crema de 
restes vegetals. Allà s’especifica que “amb caràcter general, no està permesa la crema de 
residus vegetals generats en l’entorn agrari o silvícola. Només podrà permetre’s la crema 
d’aquests residus amb caràcter excepcional, sempre i quan compti amb la corresponent 
autorització individualitzada que permeti aquesta crema, per raons de caràcter fitosanitari 
que no sigui possible abordar amb un altre tipus de tractament, motivant adequadament 
que no existeixen uns altres mitjans per evitar la propagació de plagues...” 
 
Això limita i prohibeix que els pagesos puguin continuar fent de manera segura les cremes 
de restes vegetals agràries i silvícoles als seus propis camps de conreu, com s’ha fet 
sempre. Aquesta crema ja està regulada per les normes de condicionalitat de les ajudes de 
la Política Agrària Comuna i els diferents Reials Decrets espanyols i legislació autonòmica 
que se’n deriva. 
 
La llei espanyola demana que les restes vegetals generades a l’entorn agrari o silvícola 
tinguin un reciclat biològic mitjançant el seu piconatge o trituració, fet que suposarà la 
necessitat d’utilitzar i cremar una gran quantitat de combustibles fòssils, i, per tant, una 
generació molt elevada de CO2. Per no parlar dels costos que generarà als pagesos, 
sobretot els petits i persones que s’hi dediquen a temps parcial, el fet d’haver d’adquirir o 
llogar maquinària per fer una acció que tota la vida han fet mitjançant la crema manual 
controlada i segura. 
 
La normativa de fet no preveu cap termini d’adaptació ni tampoc cap ajuda que permeti als 
afectats comprar maquinària i adaptar-la a la nova proposta. Hi ha el risc real que moltes 
restes vegetals no siguin tractades als camps i que, per tant, derivin en problemes 
fitosanitaris, especialment de fongs i insectes barrinadors. 
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A més, l’acumulació de restes vegetals als camps suposa incrementar el perill d’incendis 
en aquests conreus, moltes vegades, envoltats de bosc. El Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya s’ha mostrat contrari a aquesta 
mesura recollida a la Llei i està intentant cercar solucions jurídiques que permetin a la 
pagesia continuar efectuant les cremes segures de les restes vegetals als mateixos camps 
de conreu. 
 
Per tot l’exposar, des del grup municipal d’ERC-AUD a l’Ajuntament de l’Esquirol, es 
proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Demanar al govern espanyol la modificació i adequació de la normativa 
necessària per fer possible que es pugui continuar efectuant, sempre de forma segura, la 
crema de les restes vegetals i forestals en el mateix espai on s’han generat o, 
alternativament, en un espai controlat. 
 
Segon.- Traslladar l’acord anterior al Ministeri d’Agricultura, a la Conselleria d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i als grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Parlament de Catalunya,. 

 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del Ple, la proposta és sotmesa a 
votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.00 
hores, l’Alcalde dona 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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