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PLE EXTRAORDINARI 

12 DE JULIOL DE 2011 

CARTIPÀS 

 

A  les 4 de la tarda del dimarts 12 de juliol 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: 

 

 

La Batllesa Elisabet Ferreres i Vergés, del grup d’ERC els regidors 

següents: 

 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM 

Sra. Glòria Martinez i Rodriguez ERC-AM 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP 

Sr. Albert Roma i Martí CiU 

 

 

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, una vegada comprovada 

l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix a tractar els punts 

inclosos a l’Ordre del Dia.  

 

 

 
ORDRE DEL DIA 

 

1. Donar compte del Decret d’Alcaldia de nomenament dels Tinents 

d’Alcalde i assignació de delegacions. 

2. Règim de les sessions. 

3. Nomenament representants en els òrgans col·legiats. 

4. Constitució dels Grups Municipals 

5. Assignació indemnitzacions regidors 

 

 

 

 

1 

 

DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM.   25/2011  DEL CARTIPÀS 

MUNICIPAL  

 

La Sra. Alcaldessa dóna compte del Decret d’Alcaldia núm. 25/2011 de 28 de 

juny, en el que es determina el Cartipàs Municipal, nomenant els Tinents 

d’Alcalde i assignant les delegacions corresponents. 
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El Decret, transcrit literalment, és el següent: 

 
Atès que en el Ple de Constitució de la Corporació sorgida de les eleccions municipals del 22 de maig 
de 2011, varen prendre possessió els regidors electes i vaig ésser escollida Alcaldessa. 
 
Atès allò que disposa l’article 55 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, que diu: 
 
Article 55.  Tinents d'alcalde 
L'alcalde o alcaldessa designa i revoca lliurement els tinents d'alcalde d'entre els membres de la 

comissió de govern i quan no n'hi ha, d'entre els regidors. Els tinents d'alcalde substitueixen l'alcalde 
o alcaldessa, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia. 
 
Considerant així mateix el que estableix l’article 54.1 del mateix Decret Legislatiu 2/2002:  
 
Article 54. Comissió de govern 
54.1  La comissió de govern és integrada per l'alcalde o alcaldessa i un nombre de regidors no 
superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'alcalde o alcaldessa, 
el qual n'ha de donar compte al ple. 
 
Considerant, així mateix allò que estableix l’article 56 de la mateixa norma esmentada: 
 
Article 56. Delegació de l'alcalde o alcaldessa 
56.1  L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, excepte les de l'article 
53.3, en els membres de la comissió de govern i quan no n'hi ha, en els tinents d'alcalde. 
56.2  L'acord de delegació ha de determinar els assumptes que aquesta comprèn, les potestats que 
es deleguen i les condicions concretes del seu exercici. 
56.3  L'alcalde o alcaldessa pot també conferir delegacions especials per a encàrrecs específics, a 
favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyi a la comissió de govern. 
 
A la vista del que es cita, 
 
 
D E C R E T O 
 
 
Primer.- Nomenar els següents tinents d’alcalde: 
 
Sr. Esteve Sidera i Jubany,  Primer tinent d’Alcalde 
Sr. Xavier Soler i Llopis, Segon tinent d’Alcalde 
 
 
Segon.- Constituiran la Junta de Govern Municipal, conjuntament amb la Batllessa, els dos Tinents 
d’Alcalde. Assistirà a la Junta de Govern Local amb veu però sense vot, la Regidora Sra. Glòria 
Martínez i Rodríguez 
 
 
Tercer.- Assignar les àrees següents: 
 

Àrea Titular 

Joventut 

Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Esteve Sidera i Jubany Urbanisme i obres 

Esports  

Cultura 

Segon Tinent d’Alcalde, Sr. Xavier Soler i Llopis 
Benestar social i Gent Gran 

Ensenyament 

Festes 

Comerç 

Regidora Sra. Glòria Martínez i Rodríguez Turisme 

Medi Ambient 
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Festes 

Igualtat 

 
Tota la resta d’àrees romandran en mans de la Batllessa 
 
 
Quart.- Assignar als regidors de l’equip de Govern les delegacions següents: 
 
Cada responsable d’una àrea, n’ostentarà, també, les competències corresponents. 
 
Les delegacions comporten les facultats d’estudi, preparació, gestió, assessorament a l’alcaldia i 
execució de les resolucions que s’adoptin en relació amb les matèries delegades. 
 
 
Cinquè.- Les delegacions conferides s’entendran acceptades tàcitament si, dintre els tres dies 
següents a la seva notificació, el destinatari de la delegació no manifesta expressament la seva no 
acceptació. 
 
 
Sisè.- Els tinents d’alcalde nomenats, juntament amb la Batllessa, constituiran la Comissió de 
Govern. 
 
 

Setè.- Es constitueixen les àrees sectorials següents: 
 Cultura 
 Ensenyament 
 Festes 
 Esports 
 Joventut 
 Turisme 
 Indústria 
 Benestar social 
 Medi Ambient 
 Urbanisme 
 Igualtat 

 
 
Vuitè.- A aquestes àrees s’hi assignen un seguit de col·laboradors, sense remuneració, sota la 
direcció i coordinació dels respectius regidors responsables de cada àrea. Aquests col·laboradors són 
els següents: 
 

Cultura Anna Castany i Paret 

Ensenyament Anna Castany i Paret 

Festes Albert Soler i Freixer, Joan Vila i Berga i  David Merchan i Salses 

Esports Albert Soler i Freixer, Dani Carbonell i Merino, Joan Vila i Berga i  
David Merchan i Salces 

Joventut Albert Soler i Freixer 

Turisme Dani Carbonell i Merino 

Indústria Dolors Ortiz i Sànchez 

Benestar social Dolors Ortiz i Sànchez, Pedro Salces i Gil 

Medi Ambient Seli Hoyos i Rivas 

Urbanisme Seli Hoyos i Rivas, Pedro Pedro Salces i Gil 

 
 
Novè.- En compliment de l’art. 44.2 del Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de 
les Corporacions, el present Decret es farà públic mitjançant  el tauler d’edictes, el Butlletí Municipal i 
el Butlletí Oficial de la Província. Tot i això, produirà efectes immediats. 
 
 

Intervencions dels regidors/es 
 
El Grup Municipal d’Alternativa per Montesquiu – Candidatura d’Unitat Popular (APM-
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CUP), presenta una esmena (esmena 1a de l’escrit d’esmenes presentat per la CUP) en l’ordinal 
primer de l’ordre del dia, punt tercer del Decret i on diu que tota la resta d’àrees romandran en 
mans de la Batllessa. Demanen que es clarifiquin i es concretin aquestes àrees. 
 
La Batllessa respon que són totes aquelles que estan contemplades a l’article 53 del Decret 
Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en tant que 
atribucions del Batlle o Batllessa. 
 
La Regidora Vilanova demana que s’especifiquin aquestes àrees 
 
La Batllessa diu que no hi ha cap inconvenient, per la qual cosa es fa constar quines són aquestes 
atribucions del citat article 53:  
 
53.1  L'alcalde o alcaldessa és el president o presidenta de la corporació i té, en tot cas, les 
atribucions següents: 
a) Representar l'ajuntament. 
b) Dirigir el govern i l'administració municipals. 
c) Convocar i presidir les sessions del ple, de la comissió de govern i de qualssevol altres òrgans 
municipals, i decidir els empats amb vot de qualitat.  
d) Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals. 
e) Publicar, executar i fer complir els acords municipals. 
f) Dictar bans i vetllar perquè es compleixin. 
g) El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, 
autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de 
crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 158.5 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
reguladora de les hisendes locals, sempre que aquelles estiguin previstes en el pressupost i llur 
import acumulat en cada exercici econòmic no superi el 10% del seus recursos ordinaris, llevat les 
de tresoreria que li correspondrà quan l'import acumulat de les operacions vives en cada moment 
no superin el 15% dels ingressos liquidadats en l'exercici anterior; reconèixer obligacions en els 
límits de la seva competència; ordenar pagaments i retre comptes; tot això d'acord amb la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
h) Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel ple, 
aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs 
de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques. 
i) Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació i acordar el seu nomenament i 
sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la corporació i l'acomiadament del 
personal laboral, donant compte al ple en aquests dos últims supòsits en la primera sessió que 
aquell convoqui. Aquesta atribució s'entén sense perjudici del que disposen els apartats 1 i 3 de 

l'article 99 de la Llei reguladora de les bases del règim local. 
j) Exercir la direcció superior de la policia municipal, i també nomenar i sancionar els funcionaris 
que porten armes. 
k) Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament en les matèries de la seva 
competència i també quan aquestes hagin estat delegades en un altre òrgan, i, en cas d'urgència, 
en matèries de la competència del ple. En aquest últim supòsit s'ha de donar compte al ple en la 
primera sessió que aquest convoqui per a la seva ratificació. 
l) La iniciativa per a proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius en matèries 
que són de la competència de l'alcaldia. Així mateix, l'alcalde o alcaldessa pot declarar la lesivitat 
respecte a competències del ple, per raó d'urgència que en faci inviable la convocatòria, i en la 
primera reunió que tingui n'hi ha de donar compte. 
m) Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en el cas de catàstrofe o d'infortunis 
públics o de greu perill d'aquests, les mesures necessàries i adequades, i donar-ne compte 
immediat al ple.  
n) Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat o les infraccions de les ordenances 
municipals, llevat dels casos en què la facultat s'atribueixi a altres òrgans. 
o) Les contractacions i les concessions de tot tipus quan llur import no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros; incloses les de caràcter 
plurianual quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l'import acumulat de 
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. 
p) L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o 
concessió i estiguin previstos en el pressupost. 
q) L'adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost ni els 3.005.060,52 euros, i també l'alienació del patrimoni que no superi el 
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percentatge ni la quantia indicats en els supòsits següents: 
La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost. 
La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi 
prevista en el pressupost. 
r) Concedir llicències, llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat expressament al ple 
o a la comissió de govern. 
s) Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del planejament general del municipi no 
expressament atribuïdes al ple, i també l'aprovació dels instruments de gestió urbanística i dels 
projectes d'urbanització complementaris. 
t) Imposar sancions amb relació a les competències municipals, d'acord amb les lleis i els 
reglaments de desenvolupament 
u) Les altres atribucions que expressament li atribueixen les lleis i les que la legislació assigna al 
municipi i no atribueix a altres òrgans municipals. 
53.2  Correspon també a l'alcalde o alcaldessa el nomenament dels tinents d'alcalde. 
53.3  L'alcalde o alcaldessa pot delegar l'exercici de les seves atribucions, llevat de les de convocar 
i presidir les sessions de ple i de la comissió de govern, decidir els empats amb el vot de qualitat, 
la concertació d'operacions de crèdit, la direcció superior de tot el personal, la separació del servei 
dels funcionaris i l'acomiadament del personal laboral, i les esmentades en les lletres b), f), s), k), 
l) i m) de l'apartat 1. 
 
En aquest mateix punt de l’ordre del dia, el Grup Municipal d’Alternativa per Montesquiu – 
Candidatura d’Unitat Popular (APM-CUP), demana que s’esmeni l’error pel que fa a l’àrea 
d’igualtat que no surt reflectit en el punt setè del Decret. 
 
La Batllessa respon que s’esmenarà aquest error. 
 
 
El Regidor de CiU Albert Roma demana quines son les atribucions de la Batllesa. Vol saber 
també com s’han escollit els col·laboradors de les àrees del punt 3r del Decret. 
 
La Batllessa li respon que són precisament les citades de l’article 53 de la Llei municipal Catalana 
esmentat. Pel que fa als col·laboradors s’han posat noms per començar-ho a activar, però la 
intenció és que hi participi tothom. 
 
 
La Regidora Vilanova demana que consti en acta que estaran molt amatents al que passarà en 
la regidoria d’Ensenyament atès que continuarà en mans del mateix regidor en qui no hi tenen 
confiança. 

 

 

 

La corporació es dóna per assabentada 

 

 

 

 

2 
 

RÈGIM DE LES SESSIONS  

 
El Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local,  estableix que el Ple celebrarà sessió ordinària, com a 

mínim, cada tres mesos.   

Així mateix, l’article 99.1) del mateix Decret determina que la Junta de Govern 

Local,  per a exercir les seves competències resolutòries, té sessions ordinàries 

amb la periodicitat determinada pel Ple de la corporació, i sessions 

extraordinàries quan el president ho decideixi. 
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Per aquest motiu i en base al que s’esmenta, es proposa al Ple l’adopció dels 

següents acords: 

Primer.- Establir com a data per a la celebració dels plens ordinaris d’aquest 

Ajuntament de Montesquiu, el segon dimarts de mes, cada tres mesos, dels 

mesos següents: gener, abril, juliol i octubre, a les 4 de la tarda 

 

Segon.- Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc cada 1r 

i 3r dimarts, hàbil, de cada mes a les 4 de la tarda, llevat del mes d’agost. 

Tercer.- Les competències delegades a la Junta de Govern Local seran, en 

general, totes aquells que estableix la legislació vigent, i en concret les que ja te 

delegades expressament per acord del Ple extraordinari de la Corporació de data 

13 de juliol de 2007. 

 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, el Grup Municipal d’Alternativa per Montesquiu – 
Candidatura d’Unitat Popular (APM-CUP), presenta les següents esmenes: 
 
1a esmena (esmena 3a de l’escrit d’esmenes presentat per la CUP)  a aquest punt de l’Ordre 
del Dia. En l’ordinal segon de l’ordre del dia, acord primer on es diu que els plens es faran el 
segon dimarts de mes, cada tres mesos, a les quatre de la tarda, des d’APM-CUP fem una esmena 
a la totalitat de l’acord que es proposa i proposem que es facin plens els segons dimarts de cada 
mes a partir de les 8 del vespre. Creiem que l’horari que es proposa a l’acord no fomenta la 
participació ciutadana i va en sentit contrari al dret a la informació i al sentit de transparència. 
 
La Batllessa intervé per justificar aquest horari per entendre que és el que va més ve als 
components de l’equip de Govern. 
 
El Regidor de CiU Albert Roma, intervé per manifestar que està d’acord amb l’esmena 
proposada per la CUP. 
 
Tot seguit es vota la incorporació o no de l’esmena, amb el següent resultat: 
 

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM En contra 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM En contra 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM En contra 

Sra. Glòria Martinez i Rodriguez ERC-AM En contra 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU A favor 

 
L’esmena queda rebutjada per majoria absoluta (4 vots en contra i 3 a favor) 
 
2a esmena (esmena 4a de l’escrit d’esmenes presentat per la CUP) a aquest punt de l’Ordre 
del Dia. En l’ordinal segon de l’ordre del dia, acord segon fem una esmena a la totalitat ja que el 
fet que proposem fer un ple mensual va acompanyat de la supressió de les Juntes de Govern i que 
per tant, totes les delegacions atribuïdes a la Junta de Govern Local passin al Ple. Per tant, 
demanem que no es delegui cap atribució que pugui ser del Ple a la Junta de Govern ja que 
considerem que l’esmentada delegació deixa buit de contingut el Ple. Per una qüestió purament 
democràtica, de representativitat i de transparència informativa seria bo no delegar unes 
competències que afecten d’una forma substancial diversos aspectes d’interès general del poble. 
 
La Batllessa intervé per justificar la celebració d’un Ple cada tres mesos, per l’operativitat del 
funcionament de la Corporació. Considera que per a debatre polítiques i propiciar la participació 
s’han creat les àrees sectorials que estan obertes a la participació de tothom. 
 
El Regidor de CiU Albert Roma, intervé per manifestar que està d’acord amb l’esmena 
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proposada per la CUP, en el sentit que considera que els plens s’haurien de celebrar cada mes. 
 
Tot seguit es vota la incorporació o no de l’esmena, amb el següent resultat: 
 

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM En contra 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM En contra 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM En contra 

Sra. Glòria Martinez i Rodriguez ERC-AM En contra 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU A favor 

 
L’esmena queda rebutjada per majoria absoluta (4 vots en contra i 3 a favor) 
 
 
3a esmena (esmena 5a de l’escrit d’esmenes presentat per la CUP) a aquest punt de l’Ordre 
del Dia. Independentment que s’aprovin o no els punts anteriors demanem que es posin per escrit 
quines són les competències que l’equip de govern ha pensat o havia pensat delegar a la Junta de 

Govern. 
 
Ha quedat contestada en el punt anterior de l’Ordre del dia amb la inclusió literal de l’article 53 del 
Decret Legislatiu 2/2003, Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com 
amb l’existència de l’acord del Ple de la Corporació de data 13 de juliol de 2007, en la que s’aprovà 
la delegació de competència del Ple a la Junta de Govern Local. 
 
 
4a esmena (esmena 6a de l’escrit d’esmenes presentat per la CUP) a aquest punt de l’Ordre 
del Dia. Des d’APM-CUP demanem que s’afegeixi un tercer acord de l’ordinal segon de l’ordre del 
dia on s’acordi que els Plens Municipals seran gravats i retransmesos per Ràdio Montesquiu, en 
directe i en diferit, i en horaris que puguin ser de màxima audiència. 
 
La Batllessa considera que s’ha d’estudiar perquè ara no estem en condicions de prendre aquesta 
decisió. Entenem que la ràdio és una eina de comunicació important per al municipi i la proposta 
pot ser una bona idea, però s’ha d’estudiar. 
 
Tot seguit es vota la incorporació o no de l’esmena, amb el següent resultat: 
 

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM En contra 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM En contra 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM En contra 

Sra. Glòria Martinez i Rodriguez ERC-AM En contra 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU Abstenció 

 
L’esmena queda rebutjada per majoria absoluta (4 vots en contra, 2 a favor i 1 abstenció) 
 

 
 
Procés de votació de la proposta d’acord que presenta l’equip de Govern: 
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 Martinez i Rodriguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP En contra 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP En contra 

Sr. Albert Roma i Martí CiU En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor i 3 en contra) 
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NOMENAMENT DEL TRESORER DE L’AJUNTAMENT  I  ELS  

REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS 

 

L’article 92.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 

local, estableix que la responsabilitat administrativa de les funcions de 

comptabilitat, tresoreria i recaptació podrà ésser atribuïda a membres de la 

Corporació..(..).. en aquells supòsits excepcionals en que així es determini per la 

legislació estatal. 

 

D’altra banda, atès la distribució de funcions que l’equip de govern a disposat 

per a la gestió municipal, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Nomenar Tresorer de la Corporació, d’aquesta Corporació al Primer 

Tinent d’Alcalde Sr. Esteve Sidera i Jubany. 

 

Segon.- Designar els següents representants de l’Ajuntament, en les entitats i 

organismes col·legiats que tot seguit es relacionen: 

 

 Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisàura: 

o Regidora Sra. Glòria Martínez i Rodríguez 

 Mancomunitat del Bisàura i Alt Lluçanès 

o 2n Tinent d’Alcalde Sr. Xavier Soler i Llopis 

 Comissió de delimitació: 

o Alcalde, Sra. Elisabet Ferreres i Vergés 

o 1a Tinent d’Alcalde, Sr. Esteve Sidera i Jubany 

o 2n Tinent d’Alcalde, Sr. Xavier Solé i Llopis 

 Gesbisaura, Empresa d’Inserció, S.L.: 

o 1a Tinent d’Alcalde, Sr. Esteve Sidera i Jubany 

 Consell Escolar: 

o 2n Tinent d’Alcalde, Sr. Xavier Soler i LLopis 

 Comissió Especial de Comptes: 

o Alcaldessa, Sra. Elisabet Ferreres i Vergés 

o 1a Tinent d’Alcalde, Sr. Esteve Sidera i Jubany 

o Regidor/a Sr/a.  

o Regidor Sr. Albert Roma i Martí 

 La resta d’entitats que puguin sorgir i/o crear resten en mans de la 

Batllessa fins que aquesta no en delegui la seva representació 

 

 

Tercer.- A la resta d’entitats i organismes que no resten reflectits en aquest 

acord, n’assumirà la representativitat l’Alcalde o persona en qui delegui. 

 

Quart.- Notificar el present acord a les entitats i organismes corresponents. 

 

Cinquè.- Totes les actes, tant de la Junta de Govern Local com de la resta 

d’entitats i organismes en els que hi participa l’Ajuntament com els seus 

regidors, se’n farà arribar còpia a tots els regidors i grups municipals de 

l’Ajuntament. 

 



   AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

   

 
 

 9 

 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, el Grup Municipal d’Alternativa per Montesquiu – 
Candidatura d’Unitat Popular (APM-CUP), presenta la següent esmena: 
 
1a esmena (esmena 7a de l’escrit d’esmenes presentat per la CUP) a aquest punt de l’Ordre 
del Dia Des d’APM-CUP demanem que s’afegeixi un cinquè acord a l’ordinal tercer de l’ordre del 
dia on l’equip de govern es comprometi a fer arribar l’acta de les reunions als i les membres de 
l’oposició com a acte de transparència informativa, de justificació de l’assistència dels membres de 
l’equip de govern a aquestes reunions i com a mal menor; ja que l’equip de govern acapara el 
màxim d’estructures i arracona a l’oposició sense deixar-la participar en aquests òrgans. 
 
 
La Batllessa respon que s’enviaran les actes de les Juntes de Govern i de totes la resta. 
 
Procés de votació de l’esmena: 
 
S’aprova per unanimitat i s’incorpora a la proposta d’acord que es donarà a tots els grup de 
l’oposició còpia de totes les actes de les reunions, tant de Junta de Govern Local, com de la resta 
d’òrgans que es produeixin. S’incorpora com a punt cinquè de la proposta d’acord. 
 
El Regidor de CiU Albert Roma, intervé per manifestar que si s’ha tingut en compte la fiança 
que determina la llei vigent?  
 
Se li respon que el fet que no consti explícitament de la fiança que determina la instrucció 4a de 
l’Ordre de 16 de juliol de 1963, es perquè  la resta de membres de la Corporació que votin a favor 

de l’acord són automàticament responsables solidaris de la seua gestió. 
 
La Regidora Vilanova vol que l’acta reflecteixi el seu vot en contra per no haver de ser 
responsable solidari de la gestió del tresorer. 
 
2a esmena (esmena 8a de l’escrit d’esmenes presentat per la CUP) a aquest punt de l’Ordre 
del Dia Des d’APM-CUP demanem que s’afegeixi a la llista que apareix a l’acord segon de l’ordinal 
tercer de l’ordre del dia la creació i composició d’una Comissió Informativa permanent per tal que 
tots els grups polítics de l’oposició puguin estar informats de tots aquells temes municipals 
apel·lant el dret a la participació, a la informació i a la transparència. Sense la creació de 
comissions informatives es torna a córrer el risc de que el govern derivi cap a una gestió opaca i 
submergida on es prenen totes les decisions a porta tancada, tal i com ha succeït en aquests 
darrers 4 anys. 
 
La Batllessa respon que no és una mala idea i per tant no diem que no però es veurà en el 
transcurs dels dies com van les coses, i s’hi ha bona entesa és una possibilitat futura. 
 
La Regidora Vilanova vol saber que passa amb la resta d’entitats que no estan reflectides en 
aquest acord. 
 
Li respon el Regidor Esteve Sidera que els òrgans i entitats que no apareixen a l’acord es 
perquè és l’alcaldessa qui n’exercirà la representació. Tot i així a l’acord s’hi farà la relació que es 
demana així com explícitament el Consell Escolar, delegat en el Regidor Xavier Soler i Llopis. 
 
Tot seguit es vota la incorporació o no d’aquesta 2a esmena, amb el següent resultat: 
 

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM En contra 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM En contra 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM En contra 

Sra. Glòria Martinez i Rodriguez ERC-AM En contra 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU A favor 

 
L’esmena queda rebutjada per majoria absoluta (4 vots en contra i 3 a favor) 
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Procés de votació de la proposta d’acord que presenta l’equip de Govern 

modificada com a resultat d’afegir-hi  aquells continguts consensuats durant el 

debat: 
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 Martinez i Rodriguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP En contra 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP En contra 

Sr. Albert Roma i Martí CiU En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor i 3 en contra) 

 

 
 
 

4 
 

CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS  

 

 

El Decret Legislatiu 2/2003, del 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei 

Municipal i de Règim Local,  estableix, en el seu article 50, que el Ple de la 

Corporació pot acordar, per al millor funcionament dels òrgans de govern, la 

creació de Grups Municipals 

 

Atès la voluntat de l’equip de Govern en el sentit de considerar necessari 

l’existència dels Grups Municipals, i atès que aquesta també és la voluntat dels 

altres grups polítics del Consistori sorgits de les darreres eleccions municipals. 

Per aquest motiu i en base al que s’esmenta, es proposa al Ple l’adopció dels 

següents acords: 

 

Primer.- Constituir els següents Grups Municipals: 

 Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

 Grup Municipal d’Alternativa per Montesquiu – Candidatura d’Unitat 

Popular 

 Grup Municipal de Convergència i Unió 

 

Segon.- Cada Grup Municipal percebrà una assignació de 20 €/mensuals per 

regidor 

 

Tercer.- Els portaveus de cada Grup Municipal són: 

 Esteve Sidera i Jubany del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya 

 Josep Salvans i Codina, del Grup Municipal d’Alternativa per Montesquiu – 

Candidatura d’Unitat Popular 

 Albert Roma i Martí del Grup Municipal de Convergència i Unió 
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Quart.- Tant aviat com la disponibilitat ho permeti, s’articularà un despatx als 

grups polítics de l’oposició on hi hagi un equip informàtic amb connexió a 

Internet, accés a la fotocopiadora, una línia telefònica i un armari per poder dur 

a terme amb normalitat les tasques que l’oposició com a tal ha de desenvolupar. 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, el Grup Municipal d’Alternativa per Montesquiu – 
Candidatura d’Unitat Popular (APM-CUP), presenta les següents esmenes: 
 
1a esmena (esmena 9a de l’escrit d’esmenes presentat per la CUP) a aquest punt de l’Ordre 
del Dia Des d’APM-CUP fem una esmena a l’acord segon de l’ordinal quart de l’ordre del dia on 
s’assignen a cada grup municipal 20 €/mensuals per regidor. 

 
a.- Creiem que aquesta quantia ha d’anar acompanyada d’un estudi econòmic global del què 
significaria a nivell de despesa pública l’assignació d’indemnitzacions, sous i assignacions 
econòmiques als i les regidores, alcaldessa i grups municipals. 
b.- Igualment creiem que aquesta quantia no s’ha de ponderar en funció del nombre de regidors 
que cada formació té sinó que ha de ser una quantitat fixa per grup polític. 
 
La Batllessa respon que l’estudi econòmic que ha servit de base es passarà en net i es farà 
arribar als dos grups de l’oposició. En principi l’estudi efectuat demostra que no hi ha increment de 
la despesa. 
 
Tot seguit es vota la incorporació o no d’aquesta 1a esmena, amb el següent resultat: 
 

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM En contra 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM En contra 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM En contra 

Sra. Glòria Martinez i Rodriguez ERC-AM En contra 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU A favor 

 
L’esmena queda rebutjada per majoria absoluta (4 vots en contra i 3 a favor) 
 
 
 

2a esmena (esmena 10a de l’escrit d’esmenes presentat per la CUP) a aquest punt de l’Ordre 
del Dia.  Des de l’APM-CUP demanem que s’afegeixi un quart acord a l’ordinal quart de l’ordre del 
dia on es concedeixi un despatx als grups polítics de l’oposició on hi hagi un equip informàtic amb 
connexió a Internet, accés a la fotocopiadora, una línia telefònica i un armari per poder dur a 
terme amb normalitat les tasques que l’oposició com a tal ha de desenvolupar.  
 
La Batllessa respon que quan hi hagi disponibilitat física, es destinarà un despatx per als grups 
polítics del Consistori, sense concretar una data ni un termini explícit. 
 
S’aprova per unanimitat i s’incorpora a la proposta amb el condicional de “tant aviat com sigui 
possible”. S’incorpora com a punt quart de la proposta d’acord. 
 
 

 
 

 
Procés de votació de la proposta d’acord que presenta l’equip de Govern 

modificada com a resultat d’afegir-hi  aquells continguts consensuats durant el 

debat: Unanimitat, llevat en el punt 2n que s'aprova amb el següent resultat: 
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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 Martinez i Rodriguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP En contra 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP En contra 

Sr. Albert Roma i Martí CiU En contra 

 

S’aprova el punt 2n de la proposta d’acord per majoria absoluta (4 vots a favor 

i 3 en contra) 

 

 

 

 

5 
 

ASSIGNACIÓ I INDEMNITZACIONS REGIDORS  

 

L’article 75 del La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, modificada 

per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, estableix els diferents règims de 

retribucions que poden percebre els càrrecs electes dels Ens Locals 

D’altra banda, a la ponència Les prestacions socials i econòmiques dels electes 

aprovada pel Consell Nacional de l’ACM de l’any 2002, es va establir una 

recomanació que, actualitzada i posada al dia, s’ha anat aplicant en les diferents 

corporacions locals com a referència a l’hora d’establir les quanties i formes de 

retribució per als càrrecs electes. 

D’altra banda, s’ha estudiat l’equilibri econòmic en atenció al que hi ha 

pressupostat, en el sentit de no sobrepassar els crèdits previstos. 

I finalment, s’ha tingut present la subvenció que anualment assigna la Direcció 

General d’Administració Local en concepte de retribucions per als càrrecs electes. 

D’altra banda, aquest equip de govern, considera que tots els membres electes, 

pel fet de ser-ho, han de tenir dret a percebre algun tipus de retribució per la seva 

tasca. 

Així doncs, en consideració al que s’explica i es cita i en base a la normativa 

esmentada, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Destinar una assignació per dedicació exclusiva de 25.200 € bruts anuals 

per a la Batllessa  

 

Segon.- Destinar per a cada regidor de l’Ajuntament les indemnitzacions 

següents: 

 Assistència als diferents òrgans col·legiats de la Corporació 

o Membres de l’Equip de Govern: 70 € bruts 

o Membres de l’oposició: 40 € bruts 

Tercer.- Les dietes i despeses de desplaçament es liquidaran prèvia presentació 

dels justificants corresponents d’acord amb les dades següents aprovades en el 
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Ple de la Corporació de 13 de juliol de 2007: 

Novè.- Per tal de rescabalar  els membres de l’ajuntament de les despeses efectuades amb 
motiu de l’exercici del seu càrrec, s’estableixen les quantitats següents : 
9.1.- Dietes : es satisfaran les dietes acreditades documentalment, fins a un màxim de 
120,00 €/dia. 
 
9.2.- Desplaçaments  : 0,21 €/quilòmetre. 
Aquestes quantitats també seran satisfetes al personal de l’ajuntament, pels mateixos 
conceptes i prèvia justificació documental 

Quart.- S’elaborarà un estudi al respecte amb que es donarà a conèixer a tots els 

grups polítics del consistori 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
En aquest punt de l’ordre del dia, el Grup Municipal d’Alternativa per Montesquiu – Candidatura 
d’Unitat Popular (APM-CUP), presenta la següent esmena: 
 
1a esmena (esmena 11a de l’escrit d’esmenes presentat per la CUP) a aquest punt de l’Ordre 
del Dia. Des d’APM-CUP presentem una esmena a la totalitat en relació a l’ordinal cinquè en tots 
els seus punts dels acords que es pretenen aprovar pels següents motius: 

 Desconeixem si l’alcaldessa cobrarà indemnitzacions a part del sou que se li assigna 
 Dels 25.200 € que s’assignen al sou de l’alcaldessa quina és la part subvencionada a 

través de la subvenció que assigna la Direcció General d’Administració Local. 
 Com s’han calculat els imports de 70 i 40 euros respectivament. Per què aquestes 

quantitats i no unes altres. 
 Quantes reunions representen cadascuna de les entitats o òrgans col·legiats al mes o a 

l’any que es relacionen a l’ordinal tercer?  
En base a tots aquests dubtes, i amb la voluntat de reduir despeses municipals en aquest aspecte 
proposem: 
a.- Que l’equip de govern elabori un informe econòmic detallat sobre la previsió del cost que 
representarà per l’Ajuntament i les finances municipals l’assignació d’aquestes indemnitzacions, 
sous i assignacions econòmiques a grups polítics, regidors/es i alcaldessa durant l’any 
 
b.- Que es concreti el preu de la dieta i el preu de desplaçament.   
 
La Batllessa respon que l’estudi econòmic s’ha fet considerant que en cap moment hi hagi cap 
increment de la despesa. En tot cas, com en el punt de l’Ordre del Dia anterior, es farà arribar 

l’estudi utilitzat als grups de l’oposició. 
 
El Regidor de CiU Albert Roma, intervé per manifestar que creuen oportú que durant un temps 
prudencial cobri la totalitat del sou, transcorregut el qual passés a cobrar-ne la meitat.  
 
La Batllessa respon que s’estudiarà però ho veu complicat perquè hi ha molta feina. 
 
La Regidora Vilanova, demana que es responguin les preguntes que es fan. 
 
La Batllessa respon que fins no tingui l’estudi ben definit es difícil respondre, en tot cas: 

 Pel que fa als 25.200 corresponen a la subvenció del DGAL (uns 17.900 €) 
 La seguretat social la paga l’Ajuntament 
 Els imports de 70 € i 40 €, respectivament, intentant no sobrepassar la partida existent. 

Sempre calculat a la baixa. 
 Quilometratge i dietes d’acord amb l’acord del Ple de 13 de juliol de 2007.  

 
Procés de votació de l’esmena: 

1. Apartat a) de l’esmena: Unanimitat en assumir-ne el seu contingut a l’acord. 
2. Apartat b) de l’esmena: Unanimitat en assumir-ne el seu contingut a l’acord. 

 
El Regidor de CiU Albert Roma, demana que  es contempli a l’estudi la seva proposta que 
l’Alcaldessa cobri el 50 %. en el futur. 
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Procés de votació dels punts 1r, 2n i 3r de la proposta d’acord que presenta 

l’equip de Govern modificada com a resultat d’afegir-hi  aquells continguts 

consensuats durant el debat: 

 
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 Martinez i Rodriguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP En contra 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP En contra 

Sr. Albert Roma i Martí CiU En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor i 3 en contra) 

 

Procés de votació dels punt 4t, resultat de la moció presentada per la CUP a la 

proposta d’acord: 

S’aprova per unanimitat  

 

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

5 de la tarda,  de la que s’estén la present acta. En dono fe. 

 


