
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
  

 

1 

 

 

 

 

 

 

PLE EXTRAORDINARI DE 10 DE MARÇ DE 2015 

 

 

A les 10:02 h. del matí del dimarts dia 10 de març de 2015, es constitueix en 

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

Casa de la Vila, convocat 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 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 a les 10:02 hores del matí, 

una vegada comprovada l’existència del quòrum d’assistència necessari. 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

1   MOCIÓ SOBRE ELS FETS SUCCEÏTS ARRAN DE LA IMPUTACIÓ DE 

L’ARQUITECTE MUNICIPAL I LA INVESTIGACIÓ EFECTUADA PER 

PART DE LA FISCALIA A L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU EN 

RELACIÓ A L’EXECUCIÓ I ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DELS 

CARRERS NOU I SANT BOI. 
 

Pel grup municipal d’APM-CUP es presenta la següent Moció: 

 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA APM-CUP AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU  
SOBRE ELS FETS SUCCEÏTS ARRAN DE LA IMPUTACIÓ DE L’ARQUITECTE 

MUNICIPAL I LA INVESTIGACIÓ EFECTUADA PER PART DE LA FISCALIA A 
L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU EN RELACIÓ A L’EXECUCIÓ I ADJUDICACIÓ DE 

LES OBRES DELS CARRERS NOU I SANT BOI. 
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Atès que aquest grup municipal va encarregar un dictamen extern a una empresa especialista 

en estudis  urbanístics el qual va confirmar que s’havien produït tota una sèrie d’irregularitats 

en l’execució i adjudicació de les obres dels carrers Nou i Sant Boi de Montesquiu que podrien 
suposar un desfalc d’uns 126.000 € aproximadament. 

 
Atès que aquest grup municipal va posar en coneixement de la Fiscalia aquest dictamen perquè 

fos ella qui valores i dictaminés si hi havia indicis de delicte i irregularitats. 

 
Atès que la Fiscalia ha investigat l’Ajuntament de Montesquiu i finalment ha imputat l’arquitecte 

municipal per un presumpte delicte continuat de falsedat en document oficial per funcionari 
públic. 

 

 
Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Montesquiu l’adopció dels següents ACORDS : 

 
Primer.- Que l’Ajuntament de Montesquiu es personi com a acusació particular en la causa 

oberta relativa als carrers Nou i Sant Boi. 
 

Segon.- Que l’Ajuntament de Montesquiu executi l’aval dipositat per l’empresa constructora per 

a reparar els defectes d’obra en els carrers Nou i Sant Boi. 
 

Tercer.- Que l’equip de govern faciliti tota la informació necessària i no posi impediments quan 
l’oposició demani documentació relativa a aquestes obres i altres. 

 

Quart.- Que l’equip de govern respongui en el mateix Ple Extraordinari totes les preguntes 
relatives a la política de contractació, seguiment, control i pagament de factures que li faci 

aquest grup polític municipal. 
 

Cinquè.- Que s’obri una investigació de totes les obres realitzades durant els últims 8 anys a 
Montesquiu amb l’objectiu de trobar altres possibles irregularitats a través d’una empresa 

externa que garanteixi la màxima imparcialitat. 

 
Demanem votació separada dels punts. 

 

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

Abans de començar la discussió sobre el punt de l’ordre del dia, l’Alcaldessa demana qui ha instal·lat un 
trípode amb una càmara de vídeu a la Sala de Plens. 

Els regidors Liliana Vilanova i Joan Freixer manifesten que ha estat idea seva perquè així es pugui 
gravar aquest ple que consideren important per al poble i d’aquesta manera es podrà visualitzar per qui 
no hagi vingut al ple. 

L’Alcaldessa manifesta que per gravar un ple, si no s’és periodista acreditat, ha de demanar-se permís a 
qui té la facultat de direcció del ple, que és l’Alcaldessa. 

La regidora Liliana Vilanova li pregunta quina por té per no deixar gravar el ple. 

L’Alcaldessa li contesta que el que no vol és que es pugui manipular el seu contingut, traient frases i 

imatges fora de context. 

L’Alcaldessa demana al Secretari de la Corporació que expressi el parer jurídic al respecte. 

El Secretari informa verbalment que, havent consultat en d’altres ocasions la jurisprudència al respecte, 
es podria concloure, de manera resumida, que aquesta majoritàriament es pronuncia en el sentit de 
distingir si la gravació la fa un periodista –al qual el mou l’ànim d’informar, amb el rigor que això 
comporta- o el fa un regidor o una persona del públic. En el primer cas, no és aconsellable prohibir-ho 
perquè és prioritari el dret d’informació del periodista per fer-ho arribar als seus lectors o espectadors. 
En els altres dos casos, s’ha de posar en joc el dret a la publicitat del ple amb el fet que algun regidor, 
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davant d’una gravació no periodística, es pugui sentir coaccionat a l’hora d’expressar la seva opinió i a 
l’hora d’efectuar la seva tasca de representant polític. Si es creu que algun regidor pot veure’s 
coaccionada la seva llibertat d’expressió i d’opinió pel fet que es gravi els plens per persona no 
periodista, hi ha motius suficients per no permetre aquesta gravació, perquè s’està protegint un dret 
envers l’altre. De totes maneres, el Secretari conclou que, no havent-hi aprovat cap Reglament Orgànic 
Municipal, correspon a l’Alcaldessa, com a directora del desenvolupament del plenari, l’autorització o no 
de la gravació. 

El regidor Joan Freixer diu que ja coneixen el parer jurídic expressat pel Secretari perquè aquest ja ha 
tingut ocasió de manifestar-la en un altre ple anterior, però diu que al seu grup li agradaria saber 
l’opinió dels altres regidors. 

L’Alcaldessa diu que, escoltat el Secretari de la Corporació, no autoritza la gravació d’imatges del plenari 
d’acord amb els arguments esgrimits pel Secretari.  

Els regidors Liliana Vilanova i Joan Freixer demanen, doncs, que es gravi el ple en format veu perquè 
s’hi diran dades importants i per facilitar la labor del Secretari. 

El Secretari diu que reitera el que ja va dir en una altra ocasió en el sentit que la llei no diu que s’hagi 
de gravar literalment un ple, sinó que l’acta ha de contenir un resum succint, que és el que fa en cada 
redacció de les actes a partir dels apunts que pren, com pensa fer avui. Ara, si l’Alcaldessa o el Ple 
considera que aquest s’ha de gravar, no tindrà més remei que acatar la decisió. 

L’Alcaldessa diu que tampoc no autoritza la gravació de veu del ple i que s’actuï com en tots els plens, 
és a dir, que el Secretari prengui notes i amb aquestes redacti l’acta.  

(En aquest moment es retira la càmera de vídeo) 

 

L’Alcaldessa demana, arribat a aquest punt, que els representants del grup municipal APM-CUP formuli 
la seva exposició, després ho faran la resta de grups i es passarà a votar la moció. 

Pren la paraula, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova diu que som aquí per 
diversos motius: 

1) Com a oposició, diu, que és la seva tasca vetllar pel compliment de la llei i, en aquest cas, no 
s’ha complert la llei. 

2) Diu que han demanat vàries vegades reunir-se amb el Regidor d’urbanisme i l’arquitecte 
municipal i encara estan esperant que se’ls convoqui. 

3) Tot el que ha passat fins arribar a la querella de Fiscalia, el principal perjudicat és el poble. Per 
això demanen votació separada de tots els punts perquè quedi clar el posicionament de tots 
els regidors del ple i per veure quina imputació i responsabilitat té l’equip de govern i els grups 
per fer el que s’havia de fer i no es va fer. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, sobre el punt primer de la moció, demana que l’ajuntament es 
personi com a acusació particular perquè no s’han fet unes obres i millores i sí que s’han pagat. En el 
contracte hi ha unes millores que no es van fer: contribucions especials i millores tècniques. Hi ha un 
informe previ de l’arquitecte municipal sobre les contribucions especials conforme el qual no les 

considera unes millores. Hi ha diferents informes contradictoris sobre les contribucions especials però a 
l’hora de donar punts sí que es tenen en compte. Tot i que se sap això, se signa un contracte amb unes 
millores inexistents. Hi ha una canonada no feta, certificada i pagada. El poble és el principal perjudicat. 
Diu que Fiscalia identifica altres irregularitats: en l’adjudicació, puntuacions, informes del tècnic i del 
secretari contradictoris; que l’empresa guanyadora havia d’haver set una altra ; penalitzacions no 
executades; dos mesos de retard de l’obra; entrega de l’obra en mal estat; subcontractació mal feta; 
no compliment dels criteris d’adjudicació sobre millores i ocupació de la via pública i lloguer de la 
deixalleria. 

Sobre el punt segon, continua dient la Regidora Vilanova, demanen que s’executi l’aval. No és la solució 
als problemes d’execució de l’obra com diu l’equip de govern. Aquest havia d’haver obligat a reparar els 
desperfectes i no certificar que l’obra estava ben feta. Ho hauria d’haver demanat en tres mesos, tot 
citant l’article 69 del Decret 305/2006. Diu que l’aval és de 19.000 euros i escaig. Segons el seu grup, 
les peces de formigó en mal estat exhaureixen la totalitat de l’aval i no caldria esperar al final per a 
executar-lo. Hi ha un 35% de peces malmeses. Demanen que s’hi posi un “mallazo”, no cal esperar al 
novembre. Diu que no entenen perquè l’equip de govern diu que l’aval caduca el 15 de novembre quan 
es va signar un mes d’octubre. Tot seguit relata els passos que, a parer del seu grup, s’hauria de seguir 
per executar l’aval: acord de la Junta de Govern Local; informe tècnic; audiència a l’empresa; iniciar 
expedient d’execució d’aval; acord de la Junta de Govern Local per a executar l’aval; l’entitat bancària –
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BBVA- l’ha de fer efectiu; i, començar la contractació de la nova empresa. Diu que tot el que la brigada 
de l’ajuntament ha reparat ho havia de fer l’empresa adjudicatària a costa seva. El seu grup vol que 
l’equip de govern manifesti que l’execució de l’aval és la solució perquè això demostrarà la seva 
incompetència. 

Sobre el punt tercer de la moció, la Regidora Vilanova diu que no ho haurien de demanar si l’equip de 
govern fos transparent. Hi ha moltes instàncies no contestades i ara les reitera i torna a sol·licitar la 
seva resposta. Vol deixar clar que el seu grup té dret a fer la seva feina. 

Sobre el punt quart, la Regidora Vilanova diu que hi ha moltes preguntes obertes i es pregunta si, arran 
dels escrits de l’equip de govern i el de la Fiscalia, l’equip de govern posa la mà al foc sobre si s’ha fet 
tot correctament. Diu que demanen revisar l’actuació de vuit anys enrere perquè és un temps suficient i 
no es fien que s’hagi fet tot legalment. Pregunta si l’equip de govern defensa la seva actuació i si 
l’arquitecte i l’exsecretari han actuat conforme a la llei. Pregunta per què l’Alcaldessa signa un contracte 
on hi figuren contribucions especials sabent que no és possible?. També pregunta per què l’Alcaldessa 
no fa cas de l’informe de l’arquitecte municipal sobre les contribucions especials? Per què l’Alcaldessa 
diu a Fiscalia que desconeix què és una mesa de contractació? I, finalment, pregunta si se segueix 
dubtant que hi hagi el tub. 

I, finalment, sobre el punt cinquè de la moció, la Regidora Vilanova diu que és per comprovar la 
legalitat. 

Pren la paraula, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per dir que vol parlar sobre el 
pamflet que l’equip de govern d’ERC ha enviat a tots els veïns del poble. A la portada, tot i que es diu 
que “informa”, en realitat és una dinamita. El procediment judicial, continua dient, és en fase 
d’instrucció i es poden incrementar encara els imputats, com diu la Fiscalia. Antifrau no és que no ho 
considerés, com diu el pamflet, sinó que va fer un informe de cent planes i en data 8 de març diu que 
suspèn les seves actuacions a l’espera de la investigació de Fiscalia i aposta per un possible tràfic 
d’influències. Diu que el seu grup no ha volgut imputar cap persona en concret. Diu que l’Alcaldessa va 
declarar primer com a imputada per un presumpte delicte de prevaricació; l’exsecretari també, com a 
conseqüència del que va dir l’Alcaldessa. 

El Regidor Freixer continua dient que en el pamflet se’ls acusa, al seu grup, de buscar dades d’amagat 
quan se’ls ha denegat documents i entrevistes. El dia 4 de novembre de 2011 es va entrar una 
instància demanant informació. El tècnic del seu grup municipal es va reunir amb l’arquitecte municipal. 
Manifesta que tota la informació va ser donada per l’ajuntament sabent l’ús que se’n faria. I, sobre els 
imports, no són els que diu la Fiscalia sinó els que reconeix el propi ajuntament. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que farà una valoració final: amb tota la sinceritat del món, no entén el 
document que l’equip de govern l’ERC ha passat a totes les cases. Diu que és trist que aquesta sigui 
l’única informació que doni l’equip de govern, tot i que, més que donar informació és atacar a l’oposició. 
Diu que només saben fer això. Diu que s’han excedit en contra del grup que ella representa. Per 
exemple, quan diuen “espectacle” i se’ls acusa de trencar la convivència, quan és l’equip de govern qui 
la trenca. ERC torna a assenyalar-los quan hi ha uns actes contra APM-CUP que s’estan tramitant al 

jutjat i aquí hi ha un regidor que ho sap; en aquest cas, l’Audiència Provincial de Barcelona diu que es 
podria estar cometent un delicte. Diu que hi ha incompetència dels tècnics i dels polítics; errors 
administratius; entre ells, tècnics i polítics, s’han acusat els uns als altres per espolsar-se les puces; 
l’equip de govern diu que tot s’ha fet bé quan no ha estat així i no és capaç de dir que el tub no hi és; el 
poble no es mereix aquesta gestió del tema; els electoralistes són els regidors de l’equip de govern 
perquè podien haver tret el tema fa temps i ara acusen d’això a APM-CUP; APM-CUP ho ha tret quan la 
Fiscalia ha acusat perquè el poble ho havia de saber i, diu, que ells no són responsables del tempo de la 
justícia; quan l’Alcaldessa va anar a declarar a Fiscalia no va dir res al poble i aquest tenia dret a saber-
ho; el fet que APM-CUP elaborés un dictamen previ i l’entregués a Fiscalia va ser perquè no se’ls acusés 
de judicialitzar la política i que fos Fiscalia que valorés si hi havia causa penal. Conclou dient a l’equip 
de govern que no pot insultar a APM-CUP dient mentides en el seu pamflet. 

Pren la paraula, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que només pot estar 
d’acord amb el fet que les modificacions en les obres s’havien d’haver informat i així no s’hauria actuat 
com han actuat. Diu que li sembla molt lletja la manera com la CUP ha portat aquest tema, veient com 
tenien molta informació. Això porta feina. El grup municipal de CiU no en sabia res. Reitera que no li 
agrada la manera que ha triat la CUP de treure el tema. Tot i així vol fer un toc d’atenció a l’equip de 
govern. Manifesta que té plena confiança i creu amb la presumpció d’innocència de tothom. Espera, diu, 
que no hi hagi el que insinua la CUP. No li agrada aquesta mediatització del poble, creu que li fa mal. 

Finalment, pren la paraula l’Alcaldessa per dir que no entrarà a cap debat públic amb els regidors del 
grup municipal d’APM-CUP perquè, diu, l’objectiu d’aquest grup no és trobar la veritat, sinó que busca 
fer política de titular fàcil. Diu que el que l’equip de govern havia de dir als veïns del poble ja ho va fer a 
través d’un comunicat que van passar per cada casa. Diu que l’ajuntament sempre ha pagat per obra 
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feta, si no s’hagués fet no s’hauria pagat; tot i així s’ha encarregat un informe intern per esbrinar com 
ha anat l’execució de tota l’obra. Del resultat d’aquest informe ja es decidirà quina és  l’actuació a 
seguir per part de l’ajuntament. També diu que s’analitzarà si cal formular cap denúncia per calúmnia 
perquè algú hagi insinuat, per exemple, que s’ha comès algun desfalc quan no és veritat. No entrarà a 
debatre punt per punt el que proposa APM-CUP perquè es rebutja la moció per improcedent i 
innecessària. Sobre el personament de l’ajuntament en la causa judicial, diu que, de moment, es vol 
esperar l’informe sobre l’execució de l’obra i veure com evoluciona el tema judicial. Tot i així, diu, no vol 
dir que es renuncia a la condició de perjudicat, ja que si de tot el procés se’n deriva algun perjudici, 
l’ajuntament serà el primer a reclamar. Sobre el tema de l’aval, diu que l’equip de govern creu que no 
té res a veure amb la denúncia a Fiscalia i, com ja van dir en el butlletí, quan sigui el moment ja es 
valorarà i, si cal, s’executarà. Diu no entendre com APM-CUP es queixa que no se li facilita tota la 
informació veient tota la documentació que han presentat en forma de denúncia a Fiscalia. Sobre 
respondre preguntes relatives a la política de contractació dels últims anys, diu que no és el que toca en 
aquest Ple i no hi entrarà i no hi ha motiu per fer-ho. 

Arribat a aquest punt, l’Alcaldessa diu que es passi  a la votació de la moció. 

  

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC No 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC No 

Sra. Anna Castany Paret 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 cap més assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, 
quan són les 10:45 hores, de la que s’estén la present acta. En dono fe.  

  

  

   Vist-i-plau l’Alcaldessa          El secretari-interventor  

 

 

 

 

     

 Elisabet Ferreres i Vergés            Jaume Salés i Malian 

 

 

 


