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PLE EXTRAORDINARI DE 8 DE MAIG DE 2012 
 

A  les 4 de la tarda del 8 de maig de 2012 es constitueix, en sessió extraordinària, 

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

convocat prèviament per avui a la mateixa hora i presidit per: 

 

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

següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU 

 

 

Assistits per la secretària-interventora acctal. Maria Rosa Vilaplana Penella, 

habilitada per Decret d’Alcaldia núm. 18/2012 de 3 d’abril.  

 

Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència a les 4 i 5 minuts de la tarda, 

una vegada comprovada l’existència del quòrum d’assistència necessari, es 

procedeix a tractar els punts següents: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per utilització de la 

pista poliesportiva. Aprovació definitiva. 

2. Taxa per llicències urbanístiques. Aprovació definitiva. 

3. Ordenança reguladora de la gestió de residus de la construcció i 

demolició.  

4. Modificació Ordenança reguladora de la taxa de la llar d’infants. 

 

 

1.ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15. REGULADORA DE LA TAXA PER LA 

UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DE LA PISTA 

POLIESPORTIVA MUNICIPAL I LES SEVES INSTAL·LACIONS. 

APROVACIÓ DEFINITIVA. 

 

D’acord amb allò que estableix el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, els ajuntaments 

poden exercir l’activitat d’intervenció mitjançant, entre d’altres, les ordenances. 

Així, en el Títol 2 del citat Decret 179/1995 i en concret, els articles 55 i següents, 

regulen aquesta activitat d’intervenció. 

 

A l’empara d’allò previst per l’article 20 del text refós de la llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març,amb data 

28 de febrer de 2012 el Ple municipal va aprovar provisionalment l’Ordenança 

reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la pista 
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poliesportiva i les seves instal·lacions. 

 

Aquest acord d’aprovació provisional ha estat exposat al públic durant trenta dies 

hàbils, als efectes d’al·legacions i reclamacions al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i 

al BOP. de 13 de març de 2012. 

 

Durant el tràmit d’exposició pública s’hi han formulat les següents al·legacions :  

 

1. Federic Trapé Farrés, del grup municipal de CIU : escrit de data 19 d’abril de 

2012 amb registre d’entrada núm. 432, que es resumeixen : 

 

Primera.- Falta dels informes econòmics financers relatius a les taxes que es 

modifiquen : cal dir que la taxa conté a l’expedient la documentació necessària que 

es requereix per normativa. 

 

Segona i Tercera.- No s’informen, doncs no responen a criteris de legalitat sinó 

d’oportunitat. 

 

Per tot això que s’exposa, i d’acord amb la normativa vigent, es proposa al Ple de la 

Corporació l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Desestimar les al·legacions formulades contra l’acord del Ple de 28 de 

febrer de 2012 d’aprovació provisional d’aquesta Ordenança, pels motius 

expressats a la part expositiva.   

 

Segon.- Aprovar definitivament l’ordenança fiscal número 15 reguladora de la 

taxa per la utilització privativa o aprofitament especial de la pista poliesportiva 

municipal i les seves instal·lacions 

 

Tercer.- Publicar el text íntegre de l’Ordenança al BOP de Barcelona i ressenya al 

DOGC., per a general coneixement. 

 

 
 
Intervencions dels regidors/es 
 
L’Alcaldessa diu que si bé entenem i valorem les al·legacions presentades per CIU , com es va 
quedar abans de l’octubre  es farà una reunió entre tots, de cara a la modificació de les Ordenances 
Fiscals per 2013. Però ara és una prioritat tramitar aquesta ordenança per poder cobrar per les 
activitats que ja s’estan fent a la pista poliesportiva. 
 
El Regidor Frederic Trapé manifesta que el grup de CIU va formular al·legacions a l’acord 
d’aprovació inicial d’aquesta Ordenança perquè tenien dubtes, però ara ja tenen informació i han vist 
l’estudi de la Diputació i ja tenen clar que s’aprova per obtenir ingressos de l’ús de la pista, per quin 
motiu manifesta la seva voluntat de retirar o deixar sense efecte les al·legacions fetes a aquesta 
Ordenança, i que així consti en Acta.  

 
La regidora Liliana Vilanova pregunta com és que l’informe d’aquesta proposta és signat pel 
Secretari de l’Ajuntament, si està de baixa? En aquesta situació no pot treballar , com és que signa 
documents? 
 
Resposta de l’Alcaldessa: El secretari havia informat l’aprovació inicial i era més coherent que ho 
fes també en aquest tràmit d’aprovació definitiva. Ha passat l’informe per correu electrònic. 
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Procés de votació:  

 
Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP En contra 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP En contra 

Sr. Frederic Trapé Farrés CiU A favor 

 

La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 

Corporació. 

 

 

2. TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTIVITATS 

COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME. APROVACIÓ 

DEFINITIVA.  

 

D’acord amb allò que estableix el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, els ajuntaments 

poden exercir l’activitat d’intervenció mitjançant, entre d’altres, les ordenances. 

Així, en el Títol 2 del citat Decret 179/1995 i en concret, els articles 55 i següents, 

regulen aquesta activitat d’intervenció. 

 

A l’empara d’allò previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de 

les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL) 

i d’acord amb el que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), el Ple 

de l’Ajuntament de 28 de febrer de 2012 va acordar aprovar provisionalment la 

taxa per l’activitat administrativa originada per la concessió o denegació de 

llicències urbanístiques i per la comprovació d’activitats comunicades en matèria 

d’urbanisme. 

 

L’acord d’aprovació provisional ha estat exposat al públic durant trenta dies hàbils 

als efectes d’al·legacions i reclamacions, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al 

BOP de Barcelona de 13 de març de 2012. 

 

Durant el tràmit d’exposició pública s’hi ha formulat les següents al·legacions : 

 

1. Federic Trapé Farrés, del grup municipal de CIU : escrit de data 19 d’abril de 

2012 amb registre d’entrada núm. 432. 

 

Primera.- Falta dels informes econòmics financers relatius a les taxes que es 

modifiquen : cal dir que la taxa conté a l’expedient la documentació necessària que 

es requereix per normativa. 

 

Segona i Tercera.- No s’informen, doncs no responen a criteris de legalitat sinó 

d’oportunitat. 
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 Per tot això que s’exposa i d’acord amb la normativa vigent, es proposa al Ple de la 

Corporació l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Desestimar les al·legacions formulades contra l’acord del Ple de 28 de 

febrer de 2012 d’aprovació provisional de la taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme pels motius expressats a la part 

expositiva. 

 

Segon.- Aprovar definitivament la taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme. 

 

Tercer.- Publicar el text íntegre de l’Ordenança al BOP de Barcelona i ressenya al 

DOGC., per a general coneixement. 

 

 
 
Intervencions dels regidors/es 
 
L’Alcaldessa explica que llegides i valorades les al·legacions de CIU, s’ha revisat el redactat de 
l’article 6  punts 1 i 2 que regula la quota tributària d’aquesta Ordenança i que no reflecteix 
exactament el que es va quedar. Així, per evitar interpretacions errònies i deixar ben clares les tarifes 
s’ha redactat aquest punt, com segueix : 
 

1. En obres amb pressupost fins a 1000€ : la taxa serà la diferència entre la quantitat liquidada 
per impost d’obres i 40€. 

2. En obres amb pressupost superior a 1000€ : la taxa serà de 20€.  
Insisteix en què allò que l’equip de govern no volia era que es pagués més de 40€ per aquest 
concepte.  

  
El Regidor Frederic Trapé manifesta que el grup de CIU va formular al·legacions a l’acord 
d’aprovació inicial d’aquesta Ordenança perquè tenien dubtes, però ara, veient que s’ha redefinit el 
text i que ja tenen informació i tenen clar que s’aprova per obtenir ingressos de la tramitació de les 
llicències, manifesta la seva voluntat de retirar o deixar sense efecte les al·legacions fetes a aquesta 
Ordenança, i que així consti en Acta. 
 

 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

 

 

3.- ORDENANÇA REGULADORA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS DE LA 

CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. 

 

D’acord amb allò que estableix el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, els ajuntaments 

poden exercir l’activitat d’intervenció mitjançant, entre d’altres, les ordenances. 

Així, en el Títol 2 del citat Decret 179/1995 i en concret, els articles 55 i següents, 

regulen aquesta activitat d’intervenció. 

 

Aquests actes d’intervenció produeixen efectes entre l'ens local i la persona 

subjecte de l'activitat, sense que se'n derivi cap alteració de les situacions 

jurídiques privades entre aquella i les altres persones.  

 

A l’empara d’allò previst per l’article 20 del text refós de la llei reguladora de les 

Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març i, per tal 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
  

 

  
 
 
 
 
 

 

 

d’establir el règim jurídic de la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, aquest Ajuntament estableix l’Ordenança per a la gestió de residus de la 

construcció i demolició. 

 

Per tot això que s’exposa, i d’acord amb la normativa vigent, es proposa al Ple de la 

Corporació l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança reguladora de la gestió de residus 

de la construcció i demolició. 

 

Segon.- Exposar-la al públic durant el termini de trenta dies hàbils per a que s’hi 

puguin formular reclamacions i al·legacions.  

 

Tercer.- Transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hagin presentat ni 

reclamacions ni al·legacions, l’acord d’aprovació provisional esdevindrà definitiu. En 

cas contrari, es procedirà a l’aprovació definitiva mitjançant acord del Ple de la 

Corporació. 

 

Quart.- Una vegada aprovat definitivament es publicarà el text íntegre de 

l’Ordenança. 

 
 
Intervencions dels regidors/es 
 
L’Alcaldessa explica que es proposa aprovar aquesta Ordenança per dos motius : perquè la 
Generalitat ha regulat la recollida de residus i cal donar compliment a la normativa d’aplicació i, en 
segon lloc, perquè tenim la possibilitat d’obtenir una subvenció del 100 %del cost per arranjar 
camins amb àrids provinents de les obres de construcció. Arreglarem el passeig del Ter i la part de 
dalt del camí del cementiri. 
  
El Regidor Frederic Trapé diu que la majoria de pobles la tenen aprovada, aquesta Ordenança 
 
La Regidora Liliana Vilanova pregunta com es feia fins ara? Es duia tot a la deixalleria? També  
 
pregunta com es farà el procediment de prestar fiança. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : bàsicament sí. També és per endreçar, i per això aprovem aquesta 
ordenança. Juntament amb el projecte de l’obra que es vulgui realitzar s’aportarà les dades 
relatives als residus generats i es deixarà una fiança, que es retornarà un cop el titular de les 
obres acrediti que ha dut els residus a un gestor autoritzat. Finalment, explica quin serà el 
procediment de la fiança. 
 

 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

 

 

4. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE LES TAXES DE LA 

LLAR D’INFANTS 

 

El text refós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 

text refós de la Llei Reguladora e les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 

15 a 19 quin ha de ser el procediment per a l’aprovació i modificació de les 

ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
  

 

  
 
 
 
 
 

 

 

L’estudi de les ordenances vigents i en concret de la que regula el servei de llar 

d’infants, ha donat com a resultat la conveniència de modificar tant la seva redacció 

normativa com la seva part impositiva, creant tres noves tarifes, pels serveis que 

es detallen : 

 

1. Jornada partida :    de 9 a 11,45h. i de 14,45 a 17,30h. Tarifa : 190€/mes 

2. Jornades intensives :  

 

2.1. de 9 a 13h : 170€/mes 

2.2. de 9 a 15h : 190€/mes. 

2.3. Jornada intensiva de tardes (segons la seva viabilitat i amb 

horari per concretar). 

 

3. Acollida matinal : de 8 a 9h :  

 

3.1. tarifa acollida fixe/habitual : 1€/hora 

3.2. tarifa acollida esporàdica : 3€/hora. 

  

 

Per tot el que s’exposa, es proposa la reforma de l’Ordenança Fiscal número 25 

reguladora de la taxa pel servei de llar d’infants mitjançant les modificacions 

necessàries,d’acord amb la proposta següent: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les taxes de la llar d’infants 

municipal Els Putxinel·lis, amb l’establiment de la jornada partida, la jornada 

intensiva i l’acollida matinal, amb les tarifes expressades a la part expositiva. 

 

Aquestes són les úniques modificacions que es fan de l’Ordenança. La resta de 

tarifes i horaris no es modifica. 

 

Segon.- Exposar aquest acord al públic durant trenta dies hàbils, als efectes 

d’al·legacions. En cas de formular-se’n seran resoltes pel Ple de la Corporació. En 

cas contrari, l’acord esdevindrà definitiu i es publicarà la modificació al BOP i al 

tauler d’anuncis. 

 

 
 
Intervencions dels regidors/es 
 
L’Alcaldessa diu : ens havíem compromès a mantenir la quota i no l’hem tocat. El que fem és 
afegir la possibilitat d’un horari intensiu, i una jornada partida, i també una hora d’acollida al matí. 
 
El Regidor Frederic Trapé pregunta si no serà possible dur el fill/a a la tarda, en lloc del matí. 
Diu que li agradaria que es contemplés també la jornada intensiva de tardes. 
 
El Regidor Xavier Soler diu que n’han estat parlant amb les educadores de la guarderia i la 
jornada intensiva de tardes no s’ha plantejat. 
 
El regidor Josep Salvans demana que quedi establert que de cara l’any que ve no s’aplicarà a la 
quota de la guarderia un increment superior a l’IPC. I que s’acordi que de cara al curs vinent, si les 
condicions de la subvenció que atorga la Generalitat canvien, se’n parlarà entre tots. Afegeix que 
el futur són els nens i per això, si ens hem de gastar diners, es fa.  
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Resposta de l’Alcaldessa : Estem pendents de la subvenció de la Generalitat i, per tant, no 
podem adoptar aquest compromís sense saber com quedarà finalment la subvenció.  
 
El Regidor Esteve Sidera diu: em sembla que fa temps que estem potenciant aquesta política de 
mantenir el servei de guarderia.   
 
La Regidora Liliana Vilanova diu que l’any passat la quota es va incrementar dues o tres 
vegades l’IPC. I que si la guarderia es posa a 400€ no hi anirà ningú. 
 
 
El Regidor Xavier Soler diu que només som a la preinscripció, i encara no sabem quina viabilitat 
tindrà la guarderia el curs que ve. 
 
La regidora Liliana Vilanova demana que es contempli la possibilitat d’una altre jornada 
intensiva, de 9 a 15 hores, amb un quota de 190€/mes, igual que la de 9 a 13h. 
 
Resposta del Regidor Xavier Soler: hi ha moltes combinacions possibles. El que es proposa és 
el que s’ha parlat amb les educadores, i cal tenir present que elles dues es combinen, al migdia per 
dinar, i caldrà veure també com funcionen els nous horaris proposats. 
 

Pel que fa a la jornada intensiva de tardes, cal veure que no afectés a la organització de la feina  
 
que tenen les educadores i al funcionament de la guarderia.   
Recorda que aquest curs que s’acaba gairebé no s’ha fet acollida matinal, i insisteix en que cal 
estar al cas del funcionament i organització del servei, quan es parla de nous horaris. 
 
La Regidora Liliana Vilanova pregunta si en cas de jornades partides la subvenció de la 
Generalitat serà la mateixa. 
 
 
Resposta de l’Alcaldessa i del Regidor Xavier Soler : Sí. Hem fet aquesta consulta i es 
cobrarà per nen/a, amb independència de la jornada que es faci. 
 
La Regidora Liliana Vilanova pregunta si s’ha previst alguna bonificació per famílies nombroses, 
monoparentals o altres circumstàncies equiparables? 
 
Resposta de l’Alcaldessa : De moment no. 
 
La regidora Liliana Vilanova diu : si hi ha més de 15 nens apuntats pels curs que ve, quin serà 
el criteri d’admissió? Es prioritzarà el tema de les tarifes i horaris complerts o, en canvi, els 
nens/es del poble i les necessitats de les famílies? Ho dic perquè s’ha sentit que la guarderia de 
Sant Quirze podria plantejar-se tancar. 
Demana que s’acordi adoptar aquest criteri de prioritats pel cas d’excés en la demanda. 
 
Resposta de l’Alcaldessa i del Regidor Xavier Soler: Ara en parlem amb desconeixement.  
Aquest excés de demanda no es produirà. El criteri seria l’ordre d’inscripció entre els nens/es del 
poble, en primer lloc. Des de l’Ajuntament donarem prioritat a la gent del poble. Quan tinguem les 
preinscripcions, ens assentarem i decidirem els criteris d’admissió. 
  
El Regidor Josep Salvans demana que se li facin arribar els criteris educatius per a les 
admissions. 
 
Resposta del Regidor Xavier Soler : Potser en podré disposar a partir del 30 de maig. 
  

 

Després d’aquestes intervencions els presents acorden introduir a la proposta un 

segon horari intensiu : de 9 a 15 hores, amb una quota de 190€, que s’incorpora. 
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I, pel que fa a la proposta d’una jornada intensiva de tardes, els presents acorden 

incorporar-la, i que es mirarà la seva viabilitat i possible horari. Per això, també 

queda inclosa al redactat de la proposta.   

 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

I no  havent-hi cap més  assumpte a tractar, quan falten 8 minuts per les 5 de la 

tarda, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, de la que s’estén la present acta. En dono 

fe. 

 

                                          

 

 

 L’ALCALDESSA    LA SECRETÀRIA ACCTAL. 


