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PLE EXTRAORDINARI DE 7 D’OCTUBRE DE 2014 

 

 

 

A les 13:05 hores del dimarts dia 7 d’octubre de 2014, es constitueix en sessió 

extraordinària el Ple de l’Ajuntament de Montesquiu, a la Sala de Plens de la Casa 

de la Vila, convocats prèviament per avui a la mateixa hora i presidit per: 

 

L’Alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup d’ERC. 

 

I amb l’assistència dels regidors/es següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sra.Anna Castany Paret ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU 

 

Assistits pel secretari-interventor Jaume Salés i Malian.  

 

 

Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència, una vegada comprovada 

l’existència del quòrum d’assistència necessari. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

1.- Aprovació del Compte General de l’exercici 2013. 

 

2.- Ratificar acords d’atorgament de llicències d’obres núms. 26/2014, 

30/2014, 31/2014, 35/2014, 36/2014, 39/2014 i 40/2014, a instància de 

la Diputació de Barcelona. 

 

 

 

 

Vist el Compte General format de l’exercici 2013, juntament amb tota la seva 

documentació annexa, segons la legislació vigent. 

 

Atès que ha estat exposat al públic perquè durant quinze dies hàbils, i vuit més, 

s’hi poguessin formular reclamacions, objeccions o observacions, i que no se n’han 

presentat. 
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APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2013. 



 AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 

 

 

 

 
 

Atès l’informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l’establert 

en l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local,  

Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD : 

Primer.-  Aprovar el Compte General de l’exercici 2013. 

 

Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra 

a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal i com s’estableix en l’article 212.3 del 

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març.  

 

 

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

L’Alcaldessa diu que es va informar favorablement en la comissió especial de comptes, es va sotmetre a 
informació pública i no hi ha hagut cap al·legació. Ara es proposa l’aprovació del plenari. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per avançar que el seu grup s’abstindrà 
en la votació perquè no participa en la gestió dels comptes. Diu que no han fet cap reclamació però vol 
fer uns comentaris: Primer, no s’ha compert el termini de rendir comptes la primera quinzena de juny i 
es fa molt tard, cosa que no és coherent; i, Segon, faltava el full del romanent, tot i que després, en la 
mateixa sessió, se’ns va donar. 

 

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sra. Anna Castany Paret  ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Abstenció 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Abstenció 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 
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RATIFICAR ACORDS D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D’OBRES 

NÚMS. 26/2014, 30/2014, 31/2014, 35/2014, 36/2014, 39/2014 i 

40/2014, A INSTÀNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 

 

Vistos els acords de la Junta de Govern Local i els Decrets d’Alcaldia d’atorgament 

de llicències d’obres a instància de la Diputació de Barcelona, que es relacionen : 

 

Llicència núm. 26/2014 : Casanova del Castell 

Llicència núm. 30/2014 : Les Codines 

Llicència núm. 31/2014 : Castell de Montesquiu 

Llicència núm. 35/2014 : Font Codineta 

Llicència núm. 36/2014 : Parc del Castell de Montesquiu. Consolidació de la 

passarel·la. 

Llicència núm. 39/2014 : Castell de Montesquiu 
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Llicència núm. 40/2014 : Font del Roure. 

 

Vist que l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 5 reguladora de l’impost de 

construccions, instal·lacions i obres preveu la possibilitat d’atorgament d’una 

bonificació de fins el 95% de la quota de l’impost a favor de les construccions, 

instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal 

per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de 

l’ocupació que ho justifiquin. 

 

Atès que el mateix article preveu que la declaració d’especial interès o utilitat 

municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del 

subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple dels seus membres. 

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord : 

 

Ratificar els acords de Junta de Govern Local i els Decrets d’Alcaldia, d’atorgament 

de les llicències d’obres relacionades seguidament, en el sentit d’apreciar 

l’existència d’especial interès o utilitat pública per concórrer circumstàncies socials, 

culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació, pel que fa a l’aplicació de la 

bonificació prevista a l’article 6 de l’Ordenança Fiscal número 5. 

 

Llicència núm. 26/2014 : Casanova del Castell 

Llicència núm. 30/2014 : Les Codines 

Llicència núm. 31/2014 : Castell de Montesquiu 

Llicència núm. 35/2014 : Font Codineta 

Llicència núm. 36/2014 : Parc del Castell de Montesquiu. Consolidació de la 

passarel·la. 

Llicència núm. 39/2014 : Castell de Montesquiu 

Llicència núm. 40/2014 : Font del Roure. 

 

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

L’Alcaldessa diu que cal ratificar-los perquè hi ha bonificacions que ha d’acordar el Ple, el Ple hi ha 
d’estar conforme. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per dir que no hi veu benefici directe pel 
poble. 

L’Alcaldessa contesta que va tot lligat perquè el Castell forma part del poble i tots hi guanyem en el que 
hi facin allà. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar si es podria fer una 
precisió sobre què repercuteix en els béns o en les persones. Perquè, diu, potser els beneficis d’una 
caseta per llenya no és un benefici per a tot el poble. 

El Regidor Joan Freixer diu que hi ha casos en què el benefici és molt clar i casos en què no. 

L’Alcaldessa diu que es podrien establir criteris. En la llicència núm. 39/2014 cal requerir a l’arquitecte 
municipal que revisi el pressupost per si hi ha d’haver el cost de la maquinària. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que també entén que les obres 
presentades acaben revertint en benefici del poble. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que a la Diputació de Barcelona no li ve d’aquí. 
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Sotmès a votació, s’aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sra. Anna Castany Paret  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 

 

I no havent-hi cap més  assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, 

quan són les 13:39 hores,  de la que s’estén la present acta. En dono fe.  

 

 

 

 

 

 


