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ACTA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT 
  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:   5/2017 
Caràcter:  Ordinari 
Data:  05/07/17 
Hora:  A les 19:30h. 
Lloc:  Sala de Plens de la Casa Consistorial de Sant Bartomeu del Grau 
 
 
Assistents 
 
Alcalde Emili Benito Sayol (SBiALB) 

Regidors Josep Salvans Crespi (SBiALB) 

Xavier Puig Fernández (SBiALB) 

David Puyol Pérez (Ixsbg) 

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) 
 
Excusa la seva assistència: 
 

Judit Musoll Pascuet (CiU) 

Sandra Carrera Bonet (Ixsbg) 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 24/05/17 
2- Donar compte dels decrets de l'alcaldia dictats durant el 2n trimestre de 2017 
3- Aprovació de les festes locals per l’any 2018 
4- Agraïment jutge de pau 
5- Aprovació conveni Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal d’Osona 
6- Aprovació de l’adhesió al Pla comarcal  d’igualtat de gènere d’Osona (2016-

2020) 
7- Aprovació de l’adhesió al Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació 

sexual i identitat de gènere d’Osona 2016-2020 
8- Precs i preguntes 

 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
Oberta la sessió per la Presidència a les 19:30 hores s'ha obtingut el quòrum de la 
totalitat de membres que formen el Ple de la Corporació, assistits per mi la secretària 
interventora accidental, M. Roser Prat Corominas, que certifico. 
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1- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DEL DIA 24/05/17 
 

Vista l’acta de la sessió del Ple municipal de data 24 de maig de 2017, de la qual se 
n'ha lliurat còpia a tots els membres del Ple amb anterioritat a aquesta sessió.  
 
Es proposa l'adopció de l'acord següent: 
 
- Aprovar l’acta de la sessió del Ple municipal corresponent al dia 24 de maig de 2017. 
 
 
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 
 
 Vots favorables Abstencions Vots en contra 

Emili Benito Sayol (SBiALB) X   

Josep Salvans Crespi (SBiALB) X   

Xavier Puig Fernández (SBiALB) X   

David Puyol Pérez (Ixsbg) X   

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) X   
 
 
2- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DICTATS DURANT EL 2N 
TRIMESTRE DE 2017 
 
Es dóna compte al ple dels decrets dictats durant el 2n trimestre de 2017, dels quals, 
amb anterioritat a aquesta sessió se n’ha lliurat còpia a tots els membres del Ple, 
quedant-ne així assabentats tots els membres del plenari municipal. 
 
 
3- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L'ANY 2018 
 
Vist l'art. 37.2 de l'Estatut dels Treballadors que estableix que de les 14 festes laborals, 
dues tindran caràcter local, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, en el qual es disposa 
que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller d'Empresa i Ocupació a 
proposta dels respectius municipis. 
 
Per tot l'esmentat al ple de la corporació es proposa l'adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Proposar com a festes locals de Sant Bartomeu del Grau per a l'any 2018, les 
següents: 
 
 - Dilluns 21 de maig de 2018 (Pasqua Granada) 
 
 - Divendres 24 d’agost de 2018 (Sant Bartomeu) 
 
 
Segon.-Notificar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació. 
 
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 
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 Vots favorables Abstencions Vots en contra 

Emili Benito Sayol (SBiALB) X   

Josep Salvans Crespi (SBiALB) X   

Xavier Puig Fernández (SBiALB) X   

David Puyol Pérez (Ixsbg) X   

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) X   
 
 
4- AGRAÏMENT JUTGE DE PAU 
 
El dia 30 de maig d’enguany es va dur a terme l'acte de presa de possessió del Jutge 
de Pau Titular de Sant Bartomeu del Grau, davant la presència de la secretària del 
Jutjat de Pau. El Sr. Antoni Vilamala Benito va signar l'acta que li atorga la capacitat 
plena per actuar com a Jutge de Pau Titular del nostre municipi durant els propers 
quatre anys.  
 
Aquest Consistori agraeix al Sr. Jaume Cribillés Clotet, Jutge de Pau titular des de l’any 
2008 fins al 2016, la tasca realitzada tots aquests anys.  
 
 
5- APROVACIO CONVENI AGÈNCIA LOCAL DE L’ENERGIA DEL CONSELL 
COMARCAL D’OSONA 
 
Vist que la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona en data de 8 de 
març 2017 va aprovar el nou conveni tipus de col·laboració a signar entre les entitats 
locals interessades, per l’assessorament. Col·laboració i desenvolupament de 
programes en matèria d’energia i comptabilitat energètica de l’Agencia Local de 
l’Energia d’Osona ( ALEO )  
 
Vist  i examinat el conveni de referencia que es dona per reproduït. 
 
Atès que per poder procedir a la signatura del mateix, el Consell Comarcal d’Osona 
demana d’aquest ajuntament que un cop aprovat emetem i trametem l’adient certificat 
d’aprovació. 
 
Vist que la quota per aquest any 2017 corresponent a aquest ajuntament seria de 
476,40 € 
 
Per tot l’esmentat al ple de la corporació es proposa l’adopció dels següents acords. 
 
PRIMER.- Aprovar el nou conveni tipus de col·laboració a signar entre les entitats locals 
interessades, per l’assessorament. Col·laboració i desenvolupament de programes en 
matèria d’energia i comptabilitat energètica de l’Agencia Local de l’Energia d’Osona 
(ALEO). 
 
SEGON. .-Facultar tan àmpliament com calgui al Sr. Alcalde per signar el conveni 
objectes d’aquests acords. 
 
 
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 
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 Vots favorables Abstencions Vots en contra 

Emili Benito Sayol (SBiALB) X   

Josep Salvans Crespi (SBiALB) X   

Xavier Puig Fernández (SBiALB) X   

David Puyol Pérez (Ixsbg) X   

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) X   
 
 
6- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL D’IGUALTAT DE GÈNERE 
D’OSONA (2016-2020) 
 
Fets/antecedents 
 
Al llarg de les darreres dècades, i des de diferents institucions, s’ha desenvolupat un 
marc legislatiu en matèria d’igualtat entre dones i homes amb l’objectiu d’eliminar 
qualsevol tipus de desigualtat o discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe. La 
lluita contra les discriminacions ha trobat en el desenvolupament normatiu una 
estratègia d’eradicació. És a partir de les primeres declaracions de drets humans, que 
es reconeix la igualtat entre dones i homes com un dret universal. 
 
En aquest sentit, el Consell Comarcal d’Osona ha fet l’encàrrec de redactar el Pla 
Comarcal d’igualtat de Gènere d’Osona (2016–2020) amb l’objectiu general de definir el 
conjunt integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin que les dones i els 
homes dels municipis que conformen la comarca d’Osona puguin assolir el seu màxim 
potencial i participar en tant que ciutadans i ciutadanes sense que es doni cap 
discriminació per raó de gènere. 
 
El Pla inclou els objectius, els continguts, la metodologia i les fases del procés 
d’implementació per aconseguir-ne els objectius. 
 
Vist el text del Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona (2016–2020), que es dóna per 
reproduït, i la voluntat de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau d’adherir-se a aquest. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
 
Llei 5/2008, del dret a les dones per a l’eradicació de la violència masclista 
 
Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes 
 
Proposo al Ple: 
 
1. Aprovar l’adhesió al Pla comarcal d’igualtat de gènere d’Osona (2016-2020), aprovat 
pel Ple del Consell Comarcal d’Osona en data 26 de juny de 2016. 
 
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
 
Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 
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 Vots favorables Abstencions Vots en contra 

Emili Benito Sayol (SBiALB) X   

Josep Salvans Crespi (SBiALB) X   

Xavier Puig Fernández (SBiALB) X   

David Puyol Pérez (Ixsbg) X   

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) X   
 
 
7- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PLA COMARCAL PER A LA IGUALTAT PER 
RAÓ D’ORIENTACIÓ SEXUAL I IDENTITAT DE GÈNERE D’OSONA 2016-2020 
 
Fets/antecedents 
 
La Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transbòfia (LGTBI), 
estableix que els ens locals han de garantir el compliment d’aquesta llei i promoure les 
condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius. 
 
En aquest sentit, el consell Comarcal d’Osona és una de les entitats locals que ha 
elaborat una diagnosi local, dissenyar i realitzar un pla de formació i sensibilització als 
treballador/es de l’administració local, promoure la incorporació de la perspectiva LGTBI 
en les polítiques públiques locals i dissenyar protocols de coordinació amb els Servei 
d’Atenció Integral de la Generalitat per atendre a les persones víctimes de l’homofòbia, 
bifòbia o transfòbia i derivar les denúncies recollides de de les diferents oficines 
municipals, promoure la Implementació de la Llei 11/2014 en tots aquells continguts que 
siguin competència municipal (educació, salut, seguretat, comunicació, lleure i en l’àmbit 
de les contractacions) i garantir l’atenció  de les víctimes de l’homofòbia, bifòbia o 
transfòbia del municipi. 
 
És en aquest sentit que, el 2015, amb el suport de la Diputació de Barcelona es va 
redactar el Pla a nivell comarcal i en els exercicis 2016-2020 està previst iniciar la 
implementació de les diferents línies marcades. 
 
Vist el text del Pla marc d’igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere 
d’Osona, 2016-2020 i la voluntat de l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau d’adherir-
nos a aquest. 
 
Fonaments de dret 
 
Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia (LGTBI) 
 
Proposo al Ple o l’òrgan competent que correspongui: 
 
1. Aprovar l’adhesió al Pla comarcal per a la igualtat per raó d’orientació sexual i 
identitat de gènere d’Osona 2016-2020, aprovat pel Ple del Consell Comarcal d’Osona 
en data 26 de juny de 2016. 
 
2. Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona. 
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Es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat: 
 
 Vots favorables Abstencions Vots en contra 

Emili Benito Sayol (SBiALB) X   

Josep Salvans Crespi (SBiALB) X   

Xavier Puig Fernández (SBiALB) X   

David Puyol Pérez (Ixsbg) X   

Rosa Maria García Maldonado (Ixsbg) X   
 
 
8- PRECS I PREGUNTES 
 
Abans de donar entrada a les preguntes dels regidors, l’alcalde informa del següent: 
 
- Obres Plaça Dr. Griera: 

S’han tornat a iniciar les obres a la plaça en el tram de la Diputació de Barcelona. 
Un cop acabades aquestes es posaran unes torratxes dalt de les faroles i una 
torratxa per barrar el pas de vehicles davant els Despatxos La Plaça. Més endavant 
s’intentarà canviar els fanals existents per uns de més rústics, semblants al que s’ha 
col·locat a l’església. 
 

- Obres C/ Vell: 
S’ha obert el període de licitació fins el dia 31/07/17. La primera setmana d’agost hi 
haurà l’obertura de pliques i per tant s’espera que a finals de setembre es poguessin 
iniciar les obres. 
 

- Pla ocupació Diputació de Barcelona: 
Ens varen concedir una subvenció des de la Diputació per la contractació d’un pla 
d’ocupació. Es va fer la convocatòria corresponent per cobrir una plaça d’oficial 2a 
de manteniment i només s’hi va presentar una persona, la qual es contractarà a 
partir del dia 15/07/17 fins el 31/12/17. 
 

L’alcalde dóna la paraula als regidors per formular les seves preguntes:  
 
- Precs i preguntes formulats pel regidor David Puyol: 
 

1- En relació a la Plaça Dr. Griera, està previst posar alguna mesura de protecció 
entre la carretera i la sorra de la plaça? 

 
L’alcalde respon que aquesta part de la plaça és de la Diputació de Barcelona i 
que ells no tenen previst posar-hi res. Aquella zona tindrà el paviment alçat i el 
límit de velocitat és de 30km/h, i cal tenir en compte que és una plaça i no un 
parc infantil. Un cop acabat s’haurà de valorar si funciona tal com es deixi i sinó 
s’haurà d’estudiar si hi cal alguna mesura o no, tot i que cal tenir present que 
sempre caldrà seguir la normativa de carreteres i segons quins obstacles no hi 
poden ser. 
 
La regidora Rosa Garcia aclareix que es demana com a mesura de seguretat, no 
per crear un parc infantil. 
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- Precs i preguntes formulats per la regidora Rosa Garcia: 
 
1- La gent considera la pedra que hi havia a la font de l’antiga plaça com un record 

sentimental, on es posarà aquesta pedra?  
 
L’alcalde explica que aquesta pedra de moment està guardada i que més 
endavant ja es decidirà què se’n fa i si es col·loca o no en algun espai. De totes 
maneres, cap veí del poble ha vingut a demanar a l’ajuntament què se’n faria 
d’aquella pedra però el que sí que manifesta la gent del poble és que els agrada 
molt com s’ha remodelat la plaça.  

 
2- Demana si es podran revisar els compostadors situats al Ribroll i al Camí del 

Grèvol perquè estan molt plens. 
 

El regidor Josep Salvans respon que estan pendents de buidar-se. Ho han 
encarregat però s’espera que finalitzi l’època de cossetxar.  

 
 
 
 
 
I sense més assumptes a tractar i essent les 20:05h l'alcalde aixeca la sessió, de la qual 
jo, la secretària interventora accidental, estenc aquesta acta. 
 
 
 La secretària interventora acctal.    L'alcalde 
 


