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PLE EXTRAORDINARI DE 7 de juny DE 2011 

 

A  les 2 del migdia del 7 de juny de 2011, es constitueix, en sessió 

extraordinària, el ple de l’Ajuntament de Montesquiu, a la Sala d’actes de  la 

Casa de la Vila convocats prèviament per avui a la mateixa hora i presidits per: 

 

 

L’alcalde Sr. Antonio Martín i Ortega, del grup d’ERC els regidors següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC 

Sr. Pere Genollà Torrent ERC 

Sra. Mercè Noguera Alibés PSC 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué PSC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP 

 

 

Assistits per mi, el Secretari-Interventor: Isidre Llucià i Sabarich, que informo 

que procediré a gravar el Ple, sense que ningú manifesti cap objecció. 

 

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a les dues i 5 minuts del 

migdia, una vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari 

es procedeix a tractar un únic punt a l’Ordre del Dia, tal com estableix la 

legislació de caràcter electoral, per a l’aprovació de l’acta anterior 

 

 

 
ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de l’acta anterior 

 

 

 

 

1 A01-PLE 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR 

 

El Sr. Alcalde demana als presents, assistents a la sessió anterior,  si hi ha 

alguna objecció o manifestació a fer a l’acta de la sessió, i després de les 

intervencions es procedeix a votar.  
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Procés de votació:: 
Sr. Antonio Martín i Ortega ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany,  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis,  ERC A favor 

Sr. Pere Genollà Torrent,. ERC A favor 

Sra. Mercè Noguera Alibés,  PSC A favor 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC A favor  

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (6 vots a favor i 1 contra) 

 
 

 

I no havent-hi cap més  assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 2 

i deu minuts del migdia, de la que s’estén la present acta. En dono fe. 

 

 
La Regidora Liliana Vilanova, justifica el seu vot contrari aportant un escrit, que s’incorpora a 
l’expedient del Ple amb el redactat següent: 
 
Esmena a l'acta del Ple ordinari de 5 d'abril de 2011 
 
El grup municipal de la CUP sol·licita l'esmena i corresponent correcció de l'acta, consistent en 
l'eliminació d'aquesta del text següent: "A partir d’aquest punt la Regidora Liliana Vilanova 
interpel·la de males maneres amb insults i injúries secundada per tres persones del públic" pels 
motius que s'exposen tot seguit: 
 
Falta absoluta de la veritat, la rigorositat i la imparcialitat que han de identificar les tasques del 
Secretari municipal del nostre Ajuntament. En cap cas, ni en cap moment, la regidora del nostre 
grup municipal va proferir insults ni injúries. Som coneixedors de que el Ple està gravat pel 
mateix secretari, i així ho reconeix la mateixa persona a l'inici de l'acta, pel que si no se subsana 
aquest error intencionat aquest funcionari pot ser objecte d'imputar-li els delictes tipificats als 
articles 404 i 205 del Codi Penal: 

a. Calúmnies 
b. Prevaricació de funcionaris públics 

 
Davant d'això, sol·licitem la correcció d'aquesta acta en aquest sentit, i en sentit contrari, el 
nostre grup municipal es reserva el dret de demanar legalment una rectificació expressa davant 
del que suposa un constant abús de les competències de la Secretaria d'aquest Ajuntament en 
contra del nostre grup municipal. 
 
Montesquiu, dimarts 7 de juny. 
 


