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PLE EXTRAORDINARI DE 2 DE JULIOL DE  2013 

 

 

A les 9:04 del matí del 2 de juliol de 2013, es constitueix, en sessió extraordinària, 

el ple de l‟Ajuntament de Montesquiu, a la Sala de Plens de  la Casa de la Vila 

convocats a proposta dels regidors de APM-CUP prèviament per avui a la mateixa 

hora, a l‟empara d‟allò que estableix l‟article 98.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d‟abril, pel que s‟aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, i presidits per: 

 

L’alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup d‟ERC i els regidors 

següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP 

Sr. Albert Roma Martí CIU 

 

 

Assistits pel Secretari-Interventor Jaume Salés Malian.  

 

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a les 9 i 5 minuts del matí, 

una vegada comprovada l‟existència de quòrum d‟assistència necessari es procedeix 

a tractar els punts següents: 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

MOCIONS DEL GRUP MUNICIPAL APM-CUP 

 

1. Moció sobre el pagament dels impostos municipals a l’Agència 

Tributària de Catalunya. 

2. Moció per evitar els desnonaments al municipi de Montesquiu. 

3. Moció per evitar el perill a la passera. 

4. Moció per retirar la fotografia de Joan Antoni Samaranch de les 

dependències municipals de l’Ajuntament de Montesquiu. 

5. Moció de suport a la campanya de boicot, desinversions i sancions 

(BDS) contra Israel en motiu del 65è anniversari de la Nakba 

palestina. 

6. Moció per condemnar la vexació practicada cap a la CUP i cap a la 

família Serra-Vilanova. 
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1.-MOCIÓ SOBRE EL PAGAMENT DELS IMPOSTOS MUNICIPALS A 

L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA 

 

 

El grup municipal d’APM-CUP de Montesquiu, a través de la seva regidora 

Liliana Vilanova i el seu regidor Joan Freixer 

 

EXPOSEN: 

 

Atès que Catalunya pateix dins l‟Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que 

sumat a l'espoli interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal 

centrat en grans empreses i fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la 

retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis socials i 

l‟educació, perjudica l‟economia del nostre país i fa encara més pregona la crisi 

econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència. 

 

Atès que simultàniament a aquest espoli fiscal, l‟Estat espanyol ha demostrat una 

absoluta deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els 

Ajuntaments, en no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, 

pressupostats i que la pròpia legislació espanyola reconeix. 

 

Atès que l‟espoli fiscal i els deutes de l‟Estat amb Catalunya s‟ha mantingut al llarg 

dels anys, fins i tot mentre s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests 

moments, és homologable a la dels països rics d‟Europa, mentre es reben unes 

prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees. 

 

Atès que davant d‟aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments 

catalans passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest 

greuge, i posar les bases per a una solució definitiva. 

 

Atès que per aconseguir l‟objectiu de posar fi a l‟espoli fiscal és imprescindible que 

tots els impostos que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre 

país es liquidin a l‟Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l‟Agència 

Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats 

a Catalunya. 

 

Atès que seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la 

Plataforma “Catalunya Diu Prou”, fa un any que estan presentant i liquidant les 

seves taxes a Catalunya, tant l‟ATC com l‟AEAT han reconegut la legalitat de la seva 

acció en diferents actes administratius que certifiquen el compliment de les 

obligacions tributaries dels usuaris que han escollit aquesta opció de pagament. 

 

Atès que els ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i 

compromesa amb les dificultats socials que comporta l‟espoli fiscal, podem i hem de 

contribuir a l‟objectiu de posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la 

sobirania fiscal i ingressant a l‟Agència Tributària de Catalunya els impostos que 

fins ara ingressàvem a l‟Agència Tributària espanyola. 
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Atès que aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir 

dels ajuntaments que ja exerceixen la sobirania fiscal, i té la cobertura d‟entitats 

municipalistes com l‟Assemblea de Municipis per la Independència, que el 15 de 

febrer de 2013, reunida en assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots els 

municipis adherits comencessin a exercir tot seguit, la sobirania fiscal per la qual 

passin a ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF i IVA) a l‟Agència 

Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l‟Agència Tributària Espanyola.  

 

 

Per tant, es proposa la Ple l‟adopció dels següents ACORDS: 

 

1. Donar recolzament a l‟alcaldessa, amb la corresponsabilitat de tots/es els/les 

electes que mostrin conformitat en aquest punt, per tal que s‟exerceixi la 

sobirania fiscal i s‟ingressin els pagaments que ha d‟efectuar l'Ajuntament de 

Montesquiu, corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost 

sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes 

d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com s'han realitzat fins ara. 

 

2. Adreçar a aquells/es ciutadans/es o empreses que vulguin acollir-se a 

aquesta pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin 

assessorament sobre aquest tema. 

 

3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les 

Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la hisenda pròpia. 

 

4. Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 

Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a la Plataforma 

Catalunya Diu Prou i a l‟Agència Tributària de Catalunya. 

 

 
Intervenció dels/ de les  regidors/es, amb permís de la Presidència: 

Cal fer constar que el Secretari de la Corporació ha emès prèviament un informe de legalitat respecta a 
aquesta moció presentada i que diu el següent: 

INFORME: 
   

D’acord amb allò que estableix l’article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim 
Jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent, 

INFORME 
 

Primer.-  En l’ordre del dia del Ple extraordinari a celebrar el proper dimarts, dia 2 de juliol 
de 2013, hi ha un punt consistent a aprovar, si s’escau, una moció per al pagament dels 
impostos del municipi de Montesquiu a l’Agència Tributària de Catalunya, , la part 
dispositiva de la qual proposa acordar el següent: 

 
“
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Segon.-  D’entrada, cal fer constar que, a pesar que s’està davant la forma d’una 

moció amb evident contingut polític, el que, en realitat, s’acorda es podria considerar propi 
d’un acte administratiu amb efectes jurídics. En el punt primer, expressament s’acorda 
“ingressar els pagaments”; al respecte, simplement cal posar de relleu que la competència 
per a “ordenar els pagaments” (que comporta decidir a on s’ingressen, donat el cas) és una 
competència de l’Alcaldessa, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1. f)  de 
la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el 53.1. g) 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. Tot i així és una de les competències que l’Alcalde, en tot cas, pot 
delegar. En el present cas, no existeix, però, delegació expressa en aquest sentit. 

 
Tercer.- En data 17 de desembre de 2009, l’Agència Estatal d’Administració 

Tributària i l’Agència Tributària de Catalunya va signar un conveni per a la implantació de la 
finestreta única i la realització de determinats tràmits en matèria tributària, conveni que va 
ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5551 del dia 22 de gener 
de 2010. Segons estableix el punt 1.4 del dit conveni, durant el primer any de vigència, la 
finestreta única inclourà únicament la presentació de documents relacionats amb tràmits 
referits a l’impost sobre la renda de les persones físiques (d’ara endavant, IRPF) i a l’impost 
sobre el patrimoni. En els anys posteriors s’hauria d’ampliar a altres impostos. En principi, 
no consta al que subscriu que s’hagi ampliat a l’Impost sobre el Valor Afegit (en endavant, 
IVA). 
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Si mirem en el conveni  (article 2) quines són les actuacions i procediments inclosos 
en la finestreta única que afectin a l’IRPF (ja hem vist que l’IVA no hi és inclòs), tenim que se 
citen els següents: 

 
-Sol·licitud, rectificació i confirmació d’esborranys. 
- Declaracions d’IRPF. 
- Comunicacions, canvis i anul·lacions de domiciliacions. 
- Presentació de declaracions fora de termini. 
- Sol·licitud de devolució d’ingressos indeguts o rectificació d’autoliquidacions. 
- Presentació de documents requerits per l’AEAT o l’ATC en determinades actuacions i 

procediments de gestió tributària. 
- Presentació d’al·legacions en tràmits d’audiència en determinades actuacions i 

procediments de gestió tributària. 
- Presentació de documentació i al·legacions en procediments sancionadors i d’imposició de 

recàrrecs, en determinats actuacions i procediments de gestió tributària. 
- Interposició de recursos de reposició en actuacions i procediments de gestió tributària. 
- Comunicació de canvis de domicili de persones físiques que no hagin de figurar al cens 

d’empresaris, professionals i retenidors. 
- Model 140, de sol·licitud de l’abonament anticipat de les deduccions per maternitat i per 

naixement o adopció, i model 141, de sol·licitud de pagament únic per naixement o adopció d’un fill. 

 

De tot extens llistat (tenint en compte que el transcurs del temps ha suprimit algun 
model o tràmit aquí citat), se’n desprèn que cap de les actuacions tributàries que ha de fer 
l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló es troba en cap dels supòsits i, per tant, en totes les 
actuacions no compreses en aquest o en un ulterior conveni subscrit entre l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària i l’Agència Tributària de Catalunya s’han de tramitar a través de les 
oficines de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària; i si s’opta per ingressar-ho a les 
oficines de l’Agència Tributària de Catalunya aquesta les ha de remetre a la primera, amb el 
perill que si aquesta segona no reingressa la quantitat a la primera dins del termini legalment 
establert, en ser fora del conveni susdit, no s’aplicaria la finestreta única per a eximir a 
l’Ajuntament. 

 
Per tant, entenent que els responsables del pagament de les liquidacions d’IRPF i d’IVA 

són l’Alcalde, l’interventor i el tresorer d’un ajuntament, aquests han de fer el pagament a 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària perquè així ho estableix la legislació vigent (Llei 
estatal 35/2006, d’IRPF; Llei estatal 58/2003, General tributària; Reglament General de 
Recaptació). I un acord plenari, com és el cas, no pot, legalment, obligar als responsables a fer 
el pagament o l’ingrés tributari en la forma no prevista en la legislació actual. 

 
Quart.- Sense ànim de ser reiteratiu, cal fer constar que, en el supòsit que l’Agència 

Estatal de l’Administració Tributària no rebi, dins de termini, l’ingrés que prèviament 
l’Ajuntament haurà fet, donat el cas,  a l’Agència Tributària de Catalunya, l’Ajuntament seria 
responsable del pagament de les possibles sancions o interessos, no l’Agència Tributària de 
Catalunya. I cal tenir present, que l’article 78 de l’abans citada llei de bases del règim local, els 
membres de les Corporacions Locals estan subjectes a responsabilitat civil i penal pels actes i 
omissions realitzats en l’exercici del seu càrrec, essent-ne responsables, en el present cas, 
doncs, els regidors que hi votin a favor. 
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En conclusió: es considera que la moció que es vol presentar a l’aprovació del Ple 
no té la cobertura legal suficient per ser aprovada pel Ple.  

 
Montesquiu, 25 de juny  de 2013. 

  
El Secretari-interventor 

      Jaume Salés i Malian 
 

L‟Alcaldessa cedeix la paraula a la Regidora Liliana Vilanova, la qual manifesta que al seu grup els hauria 
agradat no presentar-lo, però en el Ple anterior la moció que es va presentar i votar va ser molt fluixeta. 
Explica que el grup que ella representa va intentar introduir esmenes que no van ser acceptades. Diu 
que ha consultat si es podien introduir esmenes i entén que jurídicament sí que es podien presentar les 
emenes. De la lectura que fa dels articles 98 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel 
qual s‟aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, entén que no hi ha 
impossibilitat de fer esmenes. Fer esmenes, diu, és una altra forma de cercar un acord. Les mocions són 
expressió de la voluntat del poble. Negar-ho és negar el diàleg. Fer-ho i fer-ho com a monòleg, és negar 
la diversitat. Conclou dient que d‟acord amb l‟article 107 la votació que es va fer en el ple anterior va ser 
il·legal i antidemocràtic. 

L‟Alcaldessa demana al Secretari de la Corporació si vol dir quelcom a aquesta afirmació. 

El Secretari diu que ell no entrarà al debat polític, perquè no li correspon, i es remet al que ja va dir en 
el ple anterior, reafirmant-se en el fet que no es poden fer esmenes a l‟ordre del dia dels plens 

extraordinaris, com era el ple anterior. 

L‟Alcaldessa diu que no estaven d‟acord perquè els punts de la moció del grup que ella representa i els 
punts proposat pel grup APM-CUP no són els mateixos. 

La Regidora Liliana Vilanova llegeix els punts que ara es proposen com a proposta d‟acord i diu que sí 
que obliga a l‟ajuntament a ser valent i a fer un pas més. El que es va aprovar l‟altre dia és un brindis al 
Sol. Li sorprèn que hi hagi gent d‟ERC que tingui valentia i que els de l‟equip de govern no la tinguin. 

L‟Alcaldessa diu que es pot dir valentia, prudència o legalitat. No cal oblidar que hi ha un informe del 
Secretari de la Corporació sobre aquesta moció que ara es debat. Diu que és el Parlament de Catalunya 
qui s‟ha de pronunciar en aquests termes, si de cas. Diu que tots els regidors aquí presents estan 
d‟acord a fer una Agència Catalana però que es discrepa en les maneres i no es pot tirar pel dret. 

La Regidora Liliana Vilanova diu als regidors de l‟equip de govern que no representen les sigles d‟ERC i 
haurien de canviar de sigles. 

L‟Alcaldessa conclou que hi ha diversitat de parers. 

  

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC No 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC No 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC No 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU No 

 

 

 

2.- MOCIÓ PER EVITAR ELS DESNONAMENTS AL MUNICIPI DE 

MONTESQUIU 

 

 

El grup municipal d’APM-CUP de Montesquiu, a través de la seva regidora 

Liliana Vilanova i el seu regidor Joan Freixer 
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EXPOSEN: 

Atès que amb l'esclat de la crisi i l'augment de l'atur, centenars de milers de 

famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves 

necessitats més bàsiques.  

Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2008 

i el tercer trimestre del 2012 a l'Estat espanyol s'han produït 216.418 execucions 

hipotecàries de les quals a Catalunya n‟hi pertoquen 13.914 i en queden pendents 

40.947. 

Atès que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del seu 

habitatge sinó també a una condemna financera per a tota la vida: l'entitat 

bancària interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que 

finalitza amb la subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en 

l'actual context de crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent 

l'entitat bancària s'adjudica l'habitatge pel 60% del valor de taxació i segueix 

reclamant el pagament del deute restant, més els interessos i costos judicials, a les 

persones en situació d'insolvència, mitjançant l'embargament de nòmines, 

comptes, etc, així com embargaments als avalistes. És a dir , a més de perdre 

l'habitatge, milers de famílies s'enfronten a una condemna financera per a tota la 

vida que es tradueix en una condemna a l'exclusió social i l'economia submergida. 

Atès que quan el banc adquireix l'immoble aquella persona que perd el seu 

habitatge ha d'abonar l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana, també conegut com a Plusvàlua, al seu Ajuntament i que, per 

tant, no només ha perdut el seu habitatge sinó que a més ha de suportar un tribut 

de difícil assumpció donades les circumstàncies.  

Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i 

democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més 

vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona 

mesura responsables de l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels 

impostos, sense haver d'assumir cap responsabilitat, al mateix temps que 

segueixen generant milers de milions de beneficis anuals.  

Atès que considerant que tot allò exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el 

dret a l'habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l'article 47 

de la Constitució Espanyola, que diu: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge 

digne. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les 

normes pertinents per a fer efectiu aquest dret...” però també en l'article 33, que 

limita clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social 

(i que a dia d'avui s'incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per 

bancs i caixes), o en l'article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els 

processos d'execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió), així com els 

compromisos jurídics en matèria de dret a l'habitatge assumits per l'Estat espanyol 

al ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre uns altres, la Declaració 

Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, 

socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General 

número 4 -que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat- i l'Observació  
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General número 7 -que defineix els desallotjaments forçosos com una de les 

principals vulneracions del dret a l'habitatge.  

Considerant que tot allò exposat depèn bàsicament d'una normativa de 

competència estatal, però els efectes dramàtics de la qual es concreten en l'àmbit 

municipal, ja que és als ajuntaments on es dirigeixen majoritàriament les persones 

i famílies afectades a la recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en 

doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals 

dels seus ciutadans; en segon lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos 

són més escassos que mai, reben totes les peticions d'ajuda de les persones i 

famílies empobrides.  

Considerant que s„hauria de crear una Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi 

a Montesquiu que hauria de ser una taula de coordinació entre la Plataforma dels 

Afectats per la Hipoteca i els departaments socials que puguin resultar afectats de 

l‟Ajuntament i que hauria de tenir entre les seves finalitats, conèixer els casos que 

existeixin de procediments judicials de desnonament de l'habitatge habitual per 

causa d'impagament d'hipoteca o lloguers i proposar l'assessorament als afectats 

dels serveis municipals i la mediació de l'Ajuntament. 

 

 

Per tant, es proposa la Ple l‟adopció dels següents ACORDS: 

 

1. Declarar el Montesquiu com a municipi lliure de desnonaments i en defensa 

del dret a l‟habitatge. 

2. Crear una Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi a Montesquiu que 

hauria de ser una taula de coordinació entre la Plataforma dels Afectats per 

la Hipoteca i l‟àrea social que pugui resultar afectada de l‟ajuntament. 

3. Sol·licitar al partit judicial de Vic que faci arribar a aquesta Comissió 

d'Avaluació i Seguiment de la crisi, l'inici de processos judicials contra 

persones residents al nostre municipi i que poguessin finalitzar amb el 

desnonament de les persones demandades. 

4. En el cas que es detecti algun cas de possible desnonament per motius 

econòmics de l'habitatge únic i habitual, convocar, a través de la Comissió 

d'Avaluació i Seguiment de la Crisi, als directors de les entitats financeres 

afectades, o bé als administradors o propietaris, als efectes de rebre 

informació sobre l‟estat d‟impagament d'hipoteques o contractes de lloguer, i 

intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels processos de 

desnonament o, com a mínim, la dació en pagament.  

5. Reclamar l‟existència d‟una legislació de “segona oportunitat” per a 

 les famílies. Així com la recerca d‟una solució per aquelles persones que ja 

 han estat víctimes d‟un desnonament amb anterioritat i que encara 

 mantenen un deute amb l‟entitat bancària. Demanar a les entitats financeres 

 que cedeixin pisos del seu parc d‟habitatges per emergències socials.  

6. En el cas de no poder impedir el desnonament, treballar, des de la Comissió, 

per aconseguir el reallotjament digne de les persones afectades, mitjançant 

la cerca de lloguers assumibles o amb acords amb les entitats financeres. 

7. Difondre, tant per mitjans comunicatius tradicionals, com virtuals, el servei 

municipal d‟assessorament i funció de mediació amb els bancs i caixes o  
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8. administradors, que es farà a traves de la Comissió, per trobar alternatives 

que no comportin la negació del dret a l‟habitatge a les famílies en procés de 

desnonament.  

9. Deixar d‟operar amb entitats bancàries que promoguin desnonaments per 

motius econòmics d'habitatge únic de persones empadronades al municipi. 

10. Manifestar la voluntat de no col·laborar en els desnonaments per motius 

econòmics d'habitatge únic i habitual. 

11. Valorar la creació d‟una bonificació en l'Impost sobre l'Increment de Valor 

dels Terrenys de Naturalesa Urbana als subjectes passius amb casos de dació 

en pagament i execució hipotecària d'habitatge únic i habitual, per motius de 

renda, en la propera modificació de les ordenances fiscals pel 2014. 

12. Instar al Parlament espanyol que s'aprovi la Iniciativa Legislativa Popular, 

promoguda especialment per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), 

tal i com es va presentar o, si més no, respectant l'esperit de la iniciativa 

legislativa. 

13. Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ministres, així com als grups 

parlamentaris del Congrés i el Senat, al Parlament Autonòmic i a la 

Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. 

 
Intervenció dels/ de les  regidors/es, amb permís de la Presidència: 

L‟Alcaldessa cedeix la paraula a la Regidora Liliana Vilanova la qual manifesta que considera que 
l‟ajuntament ha d‟aprovar aquesta moció. És un text refós de diverses mocions semblants. A 
Montesquiu també hi ha desnonaments il·legals. Als municipis petits això queda tapat per la vergonya. 
Creu que és important que aquí a Montesqui s‟acordi el que es proposa en la moció (llegeix tot seguit la 
part dispositiva de la moció) 

L‟Alcaldessa diu que hi podria haver punts possibles d‟acord i que, com que no han tingut temps 
suficient per a estudiar-la, li demana que la retiri per a poder-la consensuar. 

La Regidora Liliana Vilanova li pregunta si s‟ha fixat en el dia en què es va entrar la moció. Era l‟11 de 
juny! 

L‟Alcaldessa contesta que a l‟ajuntament hi ha molta feina. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, com a acte de bona voluntat, la retiren, però que es passi la 
setmana que ve en el ple ordinari. 

L‟Alcaldessa li diu que no hi haurà temps. 

Amb permís de la Presidència, intervé el Regidor Esteve Sidera per dir que la consensuïn els 
portantveus dels grups municipals. 

La Regidora Liliana Vilanova li diu que només n‟ha consensuada una. 

El Regidor Esteve Sidera li diu que encara no sap qui és l‟actual portantveu d‟APM-CUP. 

La Regidora Liliana Vilanova, dirigint-se al Regidor Sidera, li demana quin criteri hi ha per convocar 
reunió de portantveus. Pregunta si el criteri és només el seu. 

El Regidor Esteve Sidera diu que el criteri és el de tots, simplement es demana i es fa. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que ella no la pot convocar. Diu que quan l‟equip de govern vegi que es 
pot consensuar han de trucar perquè no sap quina iniciativa política té l‟equip de govern. 

L‟Alcaldessa, dirigint-se a la Regidora Vilanova, diu que els diu que truquin per parlar-ne i en canvi 
només fan que presentar escrits i mocions. El que s‟hauria de fer ara és decidir si es deixa sobre la 
taula o es vota. 
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Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per dir que no es pot demorar per al ple  

ordinari d‟octubre. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si no hi ha temps de consensuar-se en una setmana. 

L‟Alcaldessa contesta que no ho sap. 

La Regidora Liliana Vilanova demana a l‟Alcaldessa quin termini es compromet ella per a consensuar-la. 

El Regidor Esteve Sidera diu que es convoqui la Junta de Portantveus i es tracti, que la setmana que ve 
es poden asseure. 

La Regidora Liliana Vilanova demana que en el proper Ple es digui que hi ha una Junta de Portantveus 
per a cada ple, sinó es tractarà només d‟una reunió. 

L‟Alcaldessa diu que, doncs, serà una reunió 

La Regidora Liliana Vilanova diu que retiren la moció. 

 

 

 

 

3.-MOCIÓ PER EVITAR EL PERILL A LA PASSERA 

 

 

El grup municipal d’APM-CUP de Montesquiu, a través de la seva regidora 

Liliana Vilanova i el seu regidor Joan Freixer 

 

EXPOSEN: 

 

Després de 30 anys de la construcció de la passera que travessa el riu Ter davant 

de la zona de la pèrgola, aquesta comença a patir desperfectes a causa de l'escàs 

manteniment que s'hi ha dut a terme al llarg dels anys. Aquests desperfectes 

creiem que poden ocasionar algun tipus de perill als usuaris de la passera. 

El defecte més important que hem detectat és un defecte estructural situat en un 

dels fonaments dels pilars que subjecten la pròpia passera ja que, a causa del 

desgast del pas de l'aigua al llarg dels anys, ha quedat descalçat i completament al 

descobert fent que l‟efectivitat del mateix davant d'una riuada d'aigua pugui no ser 

efectiva. 

El segon defecte és que la tanca de protecció contra caigudes dels vianants s'ha 

desprès en algun dels punts, provocant que la resistència de la mateixa sigui 

insuficient i pugui ocasionar perill als nens que juguen a la zona, a més a més del 

fet que la reixa s'hagi oxidat. 

El tercer i últim defecte és el paviment de formigó de la passera; amb el pas del 

temps i la circulació de les persones s'ha erosionat i ha deixat al descobert les 

armadures de la base de formigó armat. Som conscients que a hores d'ara aquest 

no és un perill pels ciutadans però amb el temps, si es continua sense mantenir, ho 

pot arribar a ser sumant-li el cost que valdria fer novament tota la base de formigó.  

 

Per tant, es proposa la Ple l‟adopció dels següents ACORDS: 
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1.- Davant el perill detectat, realitzar un dictamen firmat pel tècnic municipal en el 

que es determini quin és el grau real del perill de la passera i detallar les actuacions 

a realitzar per a solucionar aquest perill. 

2.- Si es determina en aquest dictamen que el perill és real, procedir a realitzar les 

obres detallades o instar al responsable del pont que actuï de forma immediata per 

evitar un accident. 

3.- Que l'Ajuntament o responsable de la passera faci un manteniment periòdic per 

evitar el deteriorament del pont. 

 

 
Intervenció dels/ de les  regidors/es, amb permís de la Presidència: 

L‟Alcaldessa cedeix la paraula al Regidor Joan Freixer, el qual manifesta que diferent gent del poble ha 
fet arribar al seu grup municipal aquesta preocupació. S‟està descalçant un dels pilars, la brossa que 
baixa s‟acumula allà. Això es veu molt bé quan el cabal és baix. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per demanar al Regidor Freixer si hi ha 
cap informe que ho avali. 

El Regidor Joan Freixer diu que no. Que això és el que es demana. Es vol que l‟ajuntament actuï. També 
vol fer que l‟estat de la tanca és perillosa i ja hi va haver no fa molt un accident mortal. 

L‟Alcaldessa diu que això no té res a veure. 

El Regidor Esteve Sidera diu que és un sarcasme excessiu. 

El Regidor Joan Freixer diu que, però, és molt fàcil que passi. Diu que vol llegir el que es proposa que 
s‟acordi (llegeix la part dispositiva de la moció presentada). 

L‟Alcaldessa diu que també hi ha hagut gent que els ha comentat el tema de la passera. N‟ha parlat 
amb l‟arquitecte municipal i creu que cal fer un informe al respecte. 

El Regidor Esteve Sidera diu que, des de l‟última riuada, es va fer una inspecció sobre el pilar i aquest 
aguantava. Tot i així hi ha mancances a la passera. 

El Regidor Joan Freixer diu que es veu que el pilar està descalçat i hi ha evidències que està malament. 

El Regidor Esteve Sidera diu que l‟arquitecte manifesta que el pilar aguanta. 

El Regidor Joan Freixer diu que fer tasques de manteniment del pilar és el cost mínim i sinó quan caigui 
s‟haurà de reparar tot. 

L‟Alcaldessa diu que ja es veurà amb l‟informe. 

  

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 

 

4.- MOCIÓ PER RETIRAR LA FOTOGRAFIA DE JOAN ANTONI SAMARANCH 

DE LES DEPENDÈNCIES DE MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE 

MONTESQUIU 
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El grup municipal d’APM-CUP de Montesquiu, a través de la seva regidora 

Liliana Vilanova i el seu regidor Joan Freixer 
 

EXPOSEN: 

Atès que Joan Antoni Samaranch va estar afiliat des de molt jove a la "Falange 

Española Tradicionalista y de las JONS". 

Atès que es va amagar per evitar la Guerra Civil i no servir al bàndol republicà. 

Atès que va iniciar la seva carrera política, després d‟afiliar-se a la Falange, com a 

Conseller d‟Esports de l‟Ajuntament de Barcelona (1955-1962) fent de confident i 

espia per Ramón Serrano Suñer (cunyat de Franco) primer, i Carrero Blanco, 
després. 

Atès que entre el 1964 i el 1977 va ser Procurador a Corts en representació del terç 

familiar a les Corts Espanyoles des de la legislatura VIII fins a la X (1977).  

Atès que el 1967 és nomenat Delegat Nacional d‟Educació Física i Esports. 

Atès que a la vigília de la “Fiesta Nacional” el 17 de juliol de 1973 és proclamat 

President de la Diputació de Barcelona fins el 1977. 

Atès que ja en democràcia va crear el partit falangista Concordia Catalana. 

Atès que és un dels màxims responsables del no reconeixement del Comitè Olímpic 
Català. 

Atès que degut al seu passat franquista i la seva posició ambigua davant del règim, 

a partir de l'any 1992 va començar a rebre fortes crítiques de periodistes 

internacionals fins que l'any 2009 la Plataforma Democràcia i Dignitat a l'Esport va 

posar en marxa una campanya internacional per forçar la dimissió de l‟aleshores 

president honorífic del COI, degut a una fotografia publicada a la revista Sàpiens en 

què Samaranch apareixia fent la salutació feixista durant el 38è aniversari del cop 

militar. 

 

 

 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Falange_Espa%C3%B1ola_Tradicionalista_y_de_las_JONS
http://ca.wikipedia.org/wiki/Falange_Espa%C3%B1ola_Tradicionalista_y_de_las_JONS
http://ca.wikipedia.org/wiki/Franquisme
http://glamboy69.files.wordpress.com/2010/04/1249929550267samaranch-tomcrusaitodn.jpg
http://glamboy69.files.wordpress.com/2010/04/106266_samaranch_and_franco1967.jpg
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Samaranch alçant el braç conjuntament amb altres representants del règim 

franquista el 18 de juliol de 1974, celebrant el 38è aniversari del cop militar. 

Atès que Joan Antoni Samaranch és un altre falangista confés i orgullós que 

mor al llit mentre els mitjans de comunicació ens han venut la seva immaculada 

hagiografia, com si el seu passat criminal d‟alt càrrec en una dictadura feixista fos 

un petit detall sense importància. 

Atès que el Comitè Olímpic Internacional va depurar durant els anys 50 a tots els 

seus membres col·laboradors com Hitler o Mussolini, però no li van caure els anells 

quan va  acceptar com a President a un alt càrrec franquista, desitjós de rentar-se 
la cara. 

Atès que durant la seva presidència al COI va estar vinculada a diversos escàndols 

de corrupció, financers i empresarials, relacionats amb la compra de vots de 

delegats per celebrar els Jocs d‟Hivern a Salt Lake City, suborns i compra i venta 
irregular de terrenys.  

Atès que Samaranch sempre va utilitzar un discurs ambigu respecte el règim 
franquista i mai se‟n va retractar. 

Atès que per respecte a la memòria històrica, a la tradició republicana del municipi i 

per honorar els montesquiuencs i montesquiuenques que van fer de Montesquiu 

l'any 1947 l'únic poble en dir NO al referèndum franquista, és del tot necessari 

retirar la fotografia d‟una persona que va ser còmplice del feixisme i corresponsable  

de tota la política feixista i repressiva que va patir el nostre poble. Montesquiu no 

pot honorar falangistes, ni franquistes ni feixistes. 

 

 

Per tant, es proposa la Ple l‟adopció dels següents ACORDS: 

 

1. Retirar de forma immediata la fotografia de Joan Antoni Samaranch de les 

dependències municipals. 

2. Guardar la imatge a l‟arxiu municipal. 

 
Intervenció dels/ de les  regidors/es, amb permís de la Presidència: 

L‟Alcaldessa cedeix la paraula al Regidor Joan Freixer, el qual manifesta que quan es puja l‟escala el 
primer que es vegi sigui la figura d‟aquest senyor no convé. No veu cap motiu perquè hi sigui. Forma 
part de la història, però n‟hi ha que són indesitjables. 

L‟Alcaldessa diu que, per ideologia, no és de la seva devoció. Però forma part de la història i sempre 
s‟han penjat les fotos dels presidents de la Generalitat i de la Diputacio de Barcelona. No està penjada 
la seva foto per mèrits franquistes sinó per altres motius. Són fotos perquè són part de la història en la 
que són molt honorables o honorables. 

El Regidor Joan Freixer diu que els últims tres no hi són i també formen part de la història. 

L‟Acaldessa diu que no hi són perquè no han enviat les fotos. 

El Regidor Joan Freixer diu que aquí costa posicionar-se. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar si consideren que 
Franco forma part de la història. 
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L‟Alcaldessa diu que sí. 

La Regidora Liliana Vilanova demana, doncs, per què no hi ha la foto. 

L‟Alcaldessa diu que ara es parla de la foto d‟en Samaranch. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que en Samaranch és feixista i amb les fotos que hi ha a la moció es 
pot veure. Comdiu la moció “Montesquiu no pot honorar falangistes, ni franquistes ni feixistes”. 

El Regidor Joan Freixer diu que Montesquiu hi té en contra que va expoliar el castell. Per això hi tenen 
més dret. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que el seu grup té molt clar 
com era aquest senyor, però, per exemple, va aconseguir que els jocs olímpics anessin a Barcelona el 
92. No li agrada gota. Però sobre la foto diu que s‟abstindrà, que es faci com es vulgui. No coneix els 
costums de l‟Ajuntament sobre les fotos tot i que no li agrada veure-la. 

El Regidor Joan Freixer diu que ara no es parla del costum sinó del present. Avui, diu, no és correcte 
tenir aquesta foto seva penjada a l‟Ajuntament, ofen una mica. Qui no li agradi que voti SÍ a la moció. 
Hi ha un arxiu magnífic on es pot guardar. 

El Regidor Esteve Sidera, diu que algú la hi va penjar i tenia un sentit. Per això hi és penjada. 

L‟Alcaldessa diu que es passi a la votració. 

El Regidor Frederic Trapé diu que, veient, que tothom hi vota a favor canvia la seva abstenció i hi 
també vota a favor. 

  

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 

 

 

5.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE BOICOT, DESINVERSIONS I 

SANCIONS (BDS) CONTRA ISRAEL EN MOTIU DEL 65è ANIVERSARI DE LA 

NAKBA PALESTINA 

 

 

 

El grup municipal d’APM-CUP de Montesquiu, a través de la seva regidora 

Liliana Vilanova i el seu regidor Joan Freixer 

 
EXPOSEN: 

El dimecres 15 de maig es va commemorar el seixanta-cinquè aniversari de la 

Nakba  palestina. La Nakba és la catàstrofe, desastre o calamitat, resultant de la 

neteja ètnica exercida sobre Palestina i el poble palestí per part de l‟Estat d‟Israel. 

Amb l‟establiment d‟Israel l‟any 1948, les forces sionistes van expulsar de les seves 

llars i de la seva terra a més del 70% de la població indígena. Més de 700.000 

palestins i palestines, i els seus descendents, esdevingueren refugiats. La Nakba no 

és un episodi històricament tancat i aïllat, sinó que perdura fins als nostres dies. 
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L‟any 1967 Israel va ocupar els Alts del Golan, la Península del Sinaí, Cisjordània 

(amb Jerusalem Est) i la Franja de Gaza. Prop de 300.000 palestins i palestines van 

ser-ne expulsats, molts d‟ells convertint-se en refugiats per segona vegada. Avui, 

els refugiats palestins sumen més de cinc milions. Israel continua negant-los el seu 

dret al retorn, incomplint la Resolució 194 (1948) de l‟Assemblea General de les 

Nacions Unides i la 237 (1967) del seu Consell de Seguretat.  

 

Des d‟aleshores, l‟Estat d‟Israel ha practicat una política colonialista en els Territoris 

Ocupats Palestins. Actualment, més de 230 assentaments israelians a Cisjordània i 

Jerusalem Est, amb prop de 600.000 colons jueus, impossibiliten la creació d‟un 

Estat palestí viable i autònom.  Per altra banda, Israel segueix ocupant també els 

Alts del Golan sirians des de 1967, on hi resideixen més de 20.000 colons jueus a 

32 assentaments. Tots aquests assentaments, que responen a l‟esperit colonitzador 

del projecte sionista, són il·legals segons el Dret Internacional: violen la Quarta 

Convenció de Ginebra i incompleixen la Resolució 242 (1967) del Consell de 

Seguretat de les Nacions Unides. 

 

L‟any 2002 Israel va començar a construir un Mur de separació en territori ocupat. 

Tot i ser declarat il·legal per part del Tribunal Internacional de Justícia l‟any 2004, 

ni la seva construcció, ni la usurpació de terres palestines que comporta s‟han 

aturat.  

Des de juny de 2007 Israel manté bloquejada la Franja de Gaza, on hi resideixen 

més d‟un milió i mig de palestines i palestins, la gran majoria d‟ells refugiats de 

1948. Aquest bloqueig constitueix un càstig col·lectiu i per tant una flagrant violació 

del Dret Internacional Humanitari. 

  

D‟ençà de la Nakba, l‟Estat d‟Israel ha anat construint i consolidant tot un aparell 

legislatiu discriminatori vers el 20% de la seva població, la minoria àrab. Més d‟una 

trentena de lleis discriminen els palestins i palestines amb ciutadania israeliana.  

 

El poble palestí viu sota una situació de fragmentació territorial, control 

institucionalitzat, discriminació i apartheid totalment inadmissible. 

No obstant això, és ben sabut que part del nacionalisme català, històric i actual, 

s'ha identificat, des dels seus principis, amb el sionisme i l‟Estat d‟Israel. Els 

contactes dels diferents governs catalans, de dretes i d‟esquerres, amb l‟Estat 

d‟Israel han estat nombrosos, públics i notoris.  

 

Recentment, i en el marc de l‟actual procés anomenat de transició nacional, sectors 

de  l'anomenat sobiranisme transversal s‟han dirigit a l‟Estat d‟Israel amb el pretext 

d‟aconseguir suport internacional per a la independència de Catalunya.  

 

Atès el que s‟ha exposat fins aquí, considerem que ni el sionisme ni l‟Estat d‟Israel 

poden esdevenir ni exemples ni aliats en el procés d‟alliberament nacional del 

nostre poble. Ans al contrari, és al poble palestí i a les seves aspiracions 

d‟alliberament nacional a qui les institucions catalanes haurien de donar suport, en 

lloc d'identificar-se amb l'Estat opressor israelià.  

 

En aquest sentit, l‟any 2005 la societat civil palestina va fer una crida unitària 

[1] per iniciar una campanya d'aïllament internacional d'Israel inspirada en la lluita 

sud-africana contra el règim d'apartheid. Des d‟aleshores, la campanya civil 

internacional pel Boicot, les Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel s‟ha anat 

estenent arreu del món i ha sumat múltiples suports.  
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A través d‟aquesta campanya internacional de mesures punitives no violentes, el 

poble palestí vol poder exercir el seu dret inalienable a l‟autodeterminació i acabar 

amb la injustícia històrica a què es veu sotmès des de 1948, des de la Nakba.   

 

Per tant, es proposa al Ple de l‟Ajuntament de Montesquiu l‟adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer. Adherir-se a la campanya civil internacional pel Boicot, les Desinversions i 

Sancions (BDS) contra Israel en els termes en què aquesta està plantejada. En 

aquest sentit, l‟Ajuntament de Montesquiu es compromet a no establir cap tipus de 

conveni ni tracte acadèmic, cultural, polític o esportiu amb les institucions, 

empreses o organitzacions israelianes fins que aquest Estat compleixi amb la seva 

obligació de reconèixer el dret a l‟autodeterminació del poble palestí i acati el Dret 

Internacional per mitjà de: 

 

 la finalització de l‟ocupació i la colonització del territoris ocupats l‟any 1967 i 

el desmantellament del Mur; 

 el reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs palestins 

d‟Israel a una plena igualtat;  

 el respecte, la protecció i la promoció dels drets dels refugiats palestins a 

retornar a les seves llars i propietats tal i com ho va estipular la Resolució 

194 de les Nacions Unides.  

 

Aquesta mesura no s'aplicarà amb aquelles institucions, empreses o organitzacions 

israelianes que reconeguin de forma explícita els drets fonamentals del poble 

palestí en la forma que s'han detallat en el paràgraf anterior. 

 

Segon. L‟Ajuntament de Montesquiu es compromet també a no establir cap tipus 

de conveni ni tracte acadèmic, cultural, polític o esportiu amb empreses, 

institucions o organitzacions, internacionals o nacionals, que extreuen un benefici 

econòmic o polític de la violació dels drets palestins. 

 

Tercer. L‟Ajuntament de Montesquiu es compromet a donar suport moral a les 

diferents campanyes de BDS llençades tant des de Catalunya com des de la resta 

del món. 

 

Quart. L‟Ajuntament de Montesquiu instarà la Generalitat de Catalunya i la resta 

d‟institucions catalanes a sumar-se a la campanya internacional de Boicot, 

Desinversions i Sancions (BDS) contra Israel. 

 

Cinquè. L‟Ajuntament de Montesquiu recolzarà qualsevol campanya, que promogui 

un col·lectiu o entitat del nostre municipi, la destinació de la qual sigui donar a 

conèixer la situació del poble de Palestina. 

  

[1] Sociedad Civil Palestina Demanda Boicot, Desinversión y Sanciones contra 

Israel Hasta que cumpla con la Ley Internacional y los Principios Universales de 

Derechos Humanos, 9 Julio de 2005  

http://www.bdsmovement.net/call#Spanish: 
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Intervenció dels/ de les  regidors/es, amb permís de la Presidència: 

L‟Alcaldessa cedeix la paraula a la Regidora Liliana Vilanova, la qual manifesta que suposa que s‟està al 
cas dels mitjans de comunicació sobre la campanya internacional de la pràctica d‟Israel contra els 
palestins. Diu que vol llegir la moció perquè se sàpiga què es proposa (llegeix la part dispositiva). 

L‟Alcaldessa diu que el seu grup no està conforme amb els acords que es proposen. En el fons, creu que 
és el Parlament qui ho ha de fer perquè els regidors de Monstesquiu han de treballar per la gent del 
poble. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, com a éssers del món i com a persones solidàries, no es poden 
tancar una bombolla. El món és molt gran amb moltes injustícies que s‟han de denunciar en favor dels 
més petits. 

L‟Alcaldessa diu que hi ha punts que són un calaix de sastre i li falta concreció i no hi està d‟acord. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que no està d‟acord amb la 
moció. A totes aquestes coses del passat si ha de ser solidari, però no és un tema que toqui aquí a 
Montesquiu. Entre Israel i Catalunya hi ha acords econòmics importants i en el procés d‟independència 
comptarà molt el suport dels amics dels Israel i Estats Units. Israel és molt potent i no cal posicionar-se 
en aquest tema. Tot i que es mostra solidari en el que va passar. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que de Nabkas n‟hi ha a diari. 

El Regidor Frederic Trapé diu que encara no se sap qui ajudarà Catalunya a la independència. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que si la independència va lligada a vendre recursos naturals a canvi, 
es va arreglat, perquè s‟estaria hipotecant a països opressors sense tarannà democràtic. 

  

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC No 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC No 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC No 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU No 

 

 

 

6.- MOCIÓ PER CONDEMNAR LA VEXACIÓ PRACTICADA CAP A LA CUP  

I CAP A LA FAMÍLIA SERRA VILANOVA 

 

 

El grup municipal d’APM-CUP de Montesquiu, a través de la seva regidora 

Liliana Vilanova i el seu regidor Joan Freixer 
 

EXPOSEN: 

Atès que a la matinada del 19 al 20 de maig, algú va decidir defecar a la porta de la 

vivenda de la família Serra Vilanova deixant, a part dels excrements, una nota 

manuscrita on s‟hi podia llegir: Les pròximes eleccions guanyareu. Keep Calm and 

voteu a la CUP que si no ploreu. FUEEEEEEE...Un petó Liliana. Vota la CUP. CUP, 

CUP, CUP, CUP. Visca la CUP. FUEEEEEEEEEE. 

 

Atès que a la nota manuscrita hi apareixien també 4 noms imitant unes signatures 

les quals fan referència al nom de la regidora d‟APM-CUP, de la seva parella i a dos 

dels seus tres fills els quals són menors d‟edat. 
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Atès que en els últims mesos l'APM-CUP ja ha estat objecte d‟altres fets reprovables 

i denunciats als Mossos d‟Esquadra. 

 

Atès que aquest fet no es pot considerar un fet aïllat sinó que és un més dels tants 

que ha hagut de patir la candidatura d‟APM-CUP i alguns dels seus membres. 

 

Atès que APM-CUP viu permanentment una persecució política i ideològica per part 

de diverses persones del municipi a través d‟insults al carrer, intent de crema del 

local polític, insults a les xarxes socials, etc. 

 

Atès que aquesta última agressió també ha estat denunciada als Mossos d‟Esquadra 

els quals poden obrir una investigació per trobar el/la culpable o culpables dels fets 

ja que aquesta vegada es poden fer proves cal·ligràfiques i d‟ADN. 

 

Atès que l‟equip de govern de l‟Ajuntament de Montesquiu té les eines necessàries 

per evitar que es produeixin aquests fets agressius que pateix APM-CUP i els 

membres que en formen part. 

 

Atès que a l‟inici de la legislatura es va mantenir una reunió amb l‟alcaldessa del 

municipi on se li va demanar que anés a parlar amb determinades persones del 

poble que van ser o són les responsables dels diversos episodis agressius que APM-

CUP o els seus membres han hagut d‟aguantar. 

 

 

Per tant, es proposa la Ple l‟adopció dels següents ACORDS: 

 

1. Que l‟Ajuntament de Montesquiu condemni de manera rotunda aquests fets. 

 

2. Que l‟equip de govern estableixi unes mesures que promoguin la convivència 

entre veïns i veïnes del municipi. 

 

3. Que l‟equip de govern publiqui en el pròxim butlletí una carta dirigida a tots 

els veïns i veïnes del municipi on es manifesti públicament la condemna i 

repulsa d‟aquests fets i demani respecte a APM-CUP i per extensió als seus 

dos regidors i a la resta de militància d‟aquesta formació política. 

 

4. Que en el cas de trobar el/la culpable l‟Ajuntament es personarà com a 

acusació particular. 

 
Intervenció dels/ de les  regidors/es, amb permís de la Presidència: 

L‟Alcaldessa cedeix la paraula al Regidor Joan Freixer, el qual manifesta que el seu grup entén que, des 
de l‟Ajuntament, es va fer molt poc en aquest tema, un paper molt lleu, sense concretar els actes. La 
gent no sap on eren les pintades, ni l‟incendi. I, diu, l‟equip de govern sap l‟autor dels fets. 

L‟Alcaldessa diu que no és cert. 

El Regidor Joan Freixer diu que no ho afirma pas però a les xarxes hi ha algú que demanava perdó pels 

fets perquè s‟havia passat, així com d‟altres afirmacions. L‟equip de govern ho despatxa com a simple 
“incivisme”. Hi afegim el fet de conduir de manera temerària davant de menors, un d‟ells el seu fill. 
Creu que no n‟hi ha prou. Fins i tot un treballador de l‟Ajuntament, en Carles Jané, diu que estan molt 
bé els comentaris. 

L‟Alcaldessa diu que no és un treballador de l‟Ajuntament. 
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El Regidor Joan Freixer diu que, però, ho paga l‟Ajuntament. 

L‟Alcaldessa diu que ella va haver de deixar de mirar les xarxes socials. Aquesta moció hauria de ser 
per tots els fets del poble. La gent és mal educada. Aquests fets són reprobables però ho són tots, no 
només aquests. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar quins són aquests 
altres fets. 

L‟Alcaldessa diu que el Ban era prou clar. 

El Regidor Joan Freixer diu que no. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que no és bandalisme sinó agressió feixista perquè s‟ataca gent que té 
una opinió. No es pot barrejar. 

L‟Alcaldessa diu que ella ha hagut d‟aguantar de tot. 

La Regidora Liliana Vilanova li diu que no se li han cagat a casa seva. 

El Regidor Joan Freixer diu que l‟equip de govern pot parlar personalment amb els autors. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que s‟està insultant la CUP i els 170 que els van votar. 

El Regidor Joan Freixer diu que és un intent d‟agressió, no un insult. 

L‟Alcaldessa diu que hi ha gent a qui se li aboquen les escombraries. 

El Regidor Joan Freixer diu que això és incivisme. Els del seu grup, diu, suporten amenaces de mort i 
etcètera. Es nota, per exemple, en què si ara es posa un cartell de la CUP s‟arrenca a l‟acte. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que en aquests casos tothom hi 
ha de posar de la seva part per a millorar la convivència. 

El Regidor Joan Freixer li diu que, però, l‟equip de govern és qui mana. 

El Regidor Esteve Sidera diu que  tothom ha de contribuir al civisme. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que això no és civisme. Demana quanta gent de la CUP ha agredit a 
gent d‟ERC. 

El Regidor Esteve Sidera demana quines accions es poden fer. 

El Regidor Joan Freixer diu que parlar amb certes persones. Un senyor els va demanar perdó; doncs, 
s‟hi pot anar a parlar. 

El Regidor Esteve Sidera diu que això afecta a tots. 

L‟Alcaldessa diu que a ella no li agrada. 

La Regidora Liliana Vilanova diu, a l‟Alcaldessa, que aquesta no la va trucar. 

L‟Alcaldessa diu a la Regidora Vilanova que ella no li va dir res i que se‟n va haver d‟assabentar per la 
gent, però no per ella. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que va trucar als Mossos d‟Esquadra. (Dirigint-se a l‟Alcaldessa) li diu 
que ella és l‟Alcaldessa i que té l‟obligació moral del que passa en aquest poble. 

L‟Alcaldessa diu que sí però quan tothom es comporta com s‟ha de comportar. 

La Regidora Liliana Vilanova demana a l‟Alcaldessa si ha volgut dir que ella no es comporta. 

L‟Alcaldessa diu que no ho diu ni ho volia dir, que s‟entengui bé. Li va saber greu que no li digués. 

La Regidora Liliana Vilanova li demana si li van dir quan es va morir aquell noi. 

L‟Alcaldessa diu que la van trucar a casa. 

La Regidora Liliana Vilanova diu, a l‟Alcaldessa, que no ho fa perquè no li dóna la gana. Diu que una de 
les coses bones de l‟Antonio Martín, anterior alcalde, és que, quan passaven coses, es va disculpar. Li 
diu que ella, l‟Alcaldessa, no té aquest detall. 

El Regidor Joan Freixer diu que l‟Antonio Martín feia demanar disculpes en casos semblants. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que a l‟inici de la legislatura, quan es va reunir amb l‟Alcaldessa, ja li 
va dir. Ara li demana si vol que continuïn passant aquestes coses. 
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L‟Alcaldessa diu que no, però que ella no és a dins de les persones. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que en Frederic Trapé va tenir el detall de fer una carta al diari 
condemnant els fets i en canvi tampoc no l‟havia trucat. 

L‟Alcaldessa diu que es va passar un Ban casa per casa. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que segueix barrejant incivisme i agressió. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que condemna els fets. Però 
entén que dur-los al Ple és anar obrint ferides. S‟ha de parlar amb la gent, aquest és el camí correcte. 
No dur-ho al Ple. Fer-ho encara enfrontarà més; són coses que s‟han de tractar cara a cara. 

El Regidor Joan Freixer diu que els Plens són per solucionar coses. 

El Regidor Frederic Trapé diu que pensa que és un tema de persona a persona, no dur-lo al Ple perquè 
encara s‟encén més el tema i se li dóna munició. 

El Regidor Joan Freixer demana si són ells que hi ha de parlar. 

El Regidor Frederic Trapé diu que han de ser tots plegats. 

El Regidor Esteve Sidera demana si els tenen identificats. 

El Regidor Joan Freixer diu que són gent d‟ERC o del seu entorn. 

El Regidor Esteve Sidera diu que no sap de què li parla. 

El Regidor Frederic Trapé diu que hi vagi un mediador per parlar-hi, però no via papers o via Ple. 

El Regidor Joan Freixer diu que la moció no diu com però que sí que demanen que l‟equip de govern 
prengui mesures (i tot seguit llegeix la part dispositiva de la moció). 

El Regidor Esteve Sidera diu que hi està totalment d‟acord però no el punt tercer, que hauria de ser 
més ample. 

El Regidor Joan Freixer diu que no voler saber qui és, condemna el que no ho vol saber. Diu que l‟equip 
de govern hauria d‟esbrinar qui ha estat, ha de buscar el culpable. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que són uns fets en concret i demanen actuar sobre els fets concrets i 
no uns altres. Diu que facin el que vulguin sobre els altres fets. 

L‟Alcaldessa diu que no només s‟han de condemnar aquests fets. 

La Regidora liliana Vilanova diu que els fets són aquest. En un altre Ple es poden presentar altres 

mocions, però ara no renunciaran a cap dels quatre punts que formen la moció, no hi ha punt de 
negociació. 

L‟Acaldessa diu, doncs, que es procedeixi a la votació. 

  

 

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC No 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC No 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC No 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU No 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 10:05 l‟Alcaldessa aixeca la 

sessió, estenent-se la present acta de la qual en dono fe. 

 

 


