
  AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

   

 

 

PLE EXTRAORDINARI DE 15 DE FEBRER DE 2011 

 

A  la 1 del migdia del 15 de febrer 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 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP 

 

Excusa la seva assistència 

Sra. Mercè Noguera Alibés,  PSC 

 

 

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 la 1 i 5 minuts del 

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

es procedeix a tractar els punts següents: 

 

 
ORDRE DEL DIA 
 
1. Aprovació acta de delimitació amb el municipi de Sora 
2. Aprovació acta de delimitació amb el municipi de Sant Quirze de 

Besora. 
3. Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’Exercici de 2009 

4. Pressupost de l’exercici del 2011 
5. Modificació de crèdit del pressupost de l’exercici del 2010. 
6. Resolució al·legacions i aprovació definitiva del projecte d’obra 

ordinària d’Urbanització dels carrers Nou i Sant Boi 
7. Rectificació error material en el punt 3 en la transcripció de l’acta 

de 06/10/2009. 
 

 
 

 

1 

 

ACCEPTACIÓ DE LES ACTES DE LES OPERACIONS DE 

DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SORA I 

MONTESQUIU 

 

En data 1 de desembre de 2009 es van efectuar les operacions de delimitació 

entre el terme municipal de Sora i Montesquiu, amb la redacció de l’Acta 

corresponent 
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D’acord amb allò que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de 

novembre, pel que es regula la constitució i la demarcació territorial dels 

municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 

Catalunya, l’acta de les operacions de delimitació, amb els documents 

complementaris, s’ha de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats, per vtal que 

n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels 

seus membres, en el termini màxim de tres mesos, comptadors a partir de la 

data de les operacions de delimitació. 

 

Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple de la Corpració l’adopció del següent 

acord: 

 

Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal 

de Sora i Montesquiu de data 1 de desembre de 2009, en tots els seus termes. 

 

Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sora i al Departament de 

Governació  Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

 

 
 

Procés de votació: s’aprova per unanimitat 
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ACCEPTACIÓ DE LES ACTES DE LES OPERACIONS DE 

DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT QUIRZE 

DE BESORA I MONTESQUIU 

 

En data 20 de juliol de 2010 es van efectuar les operacions de delimitació entre 

el terme municipal de Sant Quirze de Besora i Montesquiu, amb la redacció de 

l’Acta corresponent 

 

D’acord amb allò que disposa l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de 

novembre, pel que es regula la constitució i la demarcació territorial dels 

municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de 

Catalunya, l’acta de les operacions de delimitació, amb els documents 

complementaris, s’ha de sotmetre al Ple dels ajuntaments afectats, per tal que 

n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels 

seus membres, en el termini màxim de tres mesos, comptadors a partir de la 

data de les operacions de delimitació. 

 

Per tot el que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent 

acord: 

 

Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre el terme municipal 

Intervenció dels Regidors/es 
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de Sant Quirze de Besora i Montesquiu de data 20 de juliol de 2010, en tots els 

seus termes. 

 

Segon.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora i al 

Departament de Governació Administracions Públiques de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

 

Procés de votació: s’aprova per unanimitat 

 

 

 

3 

 

C2 – COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 

C22. COMPTE GENERAL 2009 
 

Examinat per la Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament el COMPTE 

GENERAL, d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici de 2009, i en atenció als 

informes preceptius emesos en els seus expedients, dels quals es desprèn que es 

troben conformes al que disposa la normativa vigent, i atès que no s’ha produït 

cap reclamació en contra durant els quinze dies i vuit més, en què ha estat a 

exposició pública, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província 

del dia 21 de desembre de 2010, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- Aprovar al Compte General de l’Ajuntament de Montesquiu  
corresponent a l’exercici econòmic de 2009, integrat per: 

 Estat i comptes anuals de l’ajuntament. 

Segon.- Remetre’n còpia a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal 

de Comptes de l’Estat, òrgans als quals s’ha de rendir el Compte General, en 
virtut de la seva competència sobre fiscalització externa dels mateixos. 

 

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 - 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC En contra  

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor i 2 en contra) 

 

Intervenció dels Regidors/es 
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4.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2011 

L’Alcalde - President de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 

2011 i al mateix temps, el Secretari-Interventor ha emès els informes preceptius 

que figuren a l’expedient. El pressupost conté la documentació i els annexos 

previstos al RD legislatiu 2/2004. 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la 
legislació vigent. 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer d’acord amb el que 

estableixen els articles 162 a 171 del RD legislatiu 2/2004; els articles 2 a 23 del 

RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 

general d’estabilitat pressupostària. 

A la vista dels fets exposats i els antecedents esmentats, es proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 

Primer.- 1.- Aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2011, en la 

forma prevista en la vigent legislació sobre el règim local, Llei 51/2002, de 28 de 

desembre i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, segons el següent resum a 

nivell de capítols, així com les seves bases d’execució i la Plantilla de Personal: 

de capítols, així com les seves bases d’execució i la Plantilla de Personal: 

1.- DESPESES 

PRESSUPOST ECONÒMIC 

 
 
 
Operacions corrents 

Capítol Denominació Pressupost 

I Despeses de personal 335.000 

II Bens corrents i de servei 251.700 

III Despesa financera 2.400 

IV Transferències corrents 35.890 

    

 
Operacions de 

capital 

VI Inversions reals 0 

VII Transferències de capital 0 

VIII Actius financers 0 

IX Passius financers 24.000 

 
TOTALS 

 
648.990 
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2.- INGRESSOS 

PRESSUPOST ECONÒMIC 

 
 
 
Operacions corrents 

Capítol Denominació Pressupost 

I Impostos directes 204.800 

II Impostos indirectes 6.000 

III Taxes i altres ingressos 161.890 

IV Transferències corrents 269.800 

V Ingressos patrimonials 6.500 

   0 

Operacions de 
capital 

VI Alienació d’inversions reals 0 

VII Transferències de capital 0 

VIII Actius financers 0 

IX Passius financers 0 

 
TOTALS 
 

 
648.990 

 

Segon.- Sotmetre’l a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils, 

mitjançant edicte publicat en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 

per tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar, per escrit, 

les al·legacions que considerin convenients. En cas de no presentar-se’n cap, 
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 

 

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 - 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC En contra  

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor i 2 en contra) 

 
 

 

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’EXPEDIENT 01/2010 

DE SUPLEMENT DE CRÈDIT. 

 

Atès que en el decurs de l’exercici s’han anat produint nous ingressos i davant la 

urgència per a realitzar diverses despeses que no és possible atendre sense 

incrementar crèdits amb càrrec a les partides corresponents del Pressupost 

vigent de la Corporació. 

 

Intervenció dels Regidors/es 
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Vist que l’expedient de suplement de crèdit del vigent Pressupost de la 

Corporació, s’ha tramitat d’acord amb allò que disposa  el Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals i 

així com el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.  

 

Considerant que les despeses que es pretenen suplementar, dintre de l’esmentat 

Pressupost, no poden retardar-se fins a l’exercici següent, atès que es 

perjudicaria els interessos generals de l’entitat. 

 

Vist l’expedient emès pel Secretari - Interventor conté els documents necessaris 

que justifiquen les despeses i el finançament de les mateixes i, tenint en compte 

que es tramita per raons de necessitat i urgència plenament justificades, i que 

s’ajusta als preceptes legals vigents, es proposa al Ple l’adopció del següent 

acord : 

 

 

Primer.- Aprovar provisionalment l’expedient 01/2010 de suplement-habilitació 

de crèdit en el Pressupost de 2010 segons el detall següent: 

 

 

ORIGEN DELS FONS: 

1. MAJORS INGRESSOS     

 

CAPÍTOL CONCEPTE DENOMINACIÓ IMPORT 

1 11201 IBI Urbana 17.574,00 

7 72000 FEOSC 2010 95.134,00 

7 75002 Ampliació residència Els Tells 330.470,00 

8 87001 Romanent de tresoreria incorporacions 

de Crèdit 

30.342,00 

TOTAL ORÍGENS DE FONS PER MAJORS INGRESSOS 473.520,00 

 

APLICACIÓ DELS FONS: 

 

SUPLEMENT DE CRÈDIT 

CAPÍTOL PARTIDA DENOMINACIÓ IMPORT 

1 920 12000 Sous electes 2.000,00 

1 920 12101 Complement específic 700,00 

2 152 21000 Xarxes serveis 3.109,00 

2 920 21200 Edificis municipals 1.375,00 

2 920 21600 Reparacions, manteniment i 

conservació 

147,00 

2 920 22000 Material ordinari no inventariable 230,00 

2 920 22001 Premsa i publicacions 330,00 

2 152 22100 Enllumenat públic, energia elèctrica 5.322,00 

2 920 22103 Carburants 2.053,00 

2 920 22104 Vestuari 40,00 

2 920 22110 Productes neteja 731,00 

2 920 22200 Telèfons, correus 74,00 

2 912 22601 Atencions protocol·làries i festes 72,00 



 Ple Ordinari  del 10 d’octubre  de 2010 

      AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 7 

populars 

2 162 22700 Recollida escombraries 6.175,00 

2 920 22706 Estudis i treballs tècnic 13.699,00 

2 920 22708 Premi recaptació ORGT 270,00 

2 920 23010 Dietes personal 8,00 

3 011 31000 Interessos préstecs 1.046,00 

4 312 46200 A ajuntaments UBASP 1.236,00 

4 920 46600 A altres ens que agrupin municipis 1.900,00 

4 231 48000 Atencions benèfiques 2.312,00 

4 321 48100 Premis, beques, pensions d’estudis  2.705,00 

4 331 48903 Subvencions entitats 482,00 

6 169  61000 Residència els Tells 330.470,00 

6 340 61001 Ampliació piscina 95.134,00 

9 051 91200 Amortització préstec mig/llarg termini 1.900,00 

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT PER APLICACIÓ DE FONS 473.520,00 

 

 

Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies, als 

efectes de que les persones interessades puguin presentar suggeriments i 

reclamacions, tal com determina l’article 20 del RD 500/90. En el supòsit de no 

produir-se’n, s’entendrà definitivament aprovat. 

 

 

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 - 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC En contra  

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor i 2 en contra) 

 

 

 

 

6.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS QUE PRESENTA LA CUP I VUIT 

PERSONES MÉS A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA 

ORDINÀRIA D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS SANT BOI I NOU, I 

APROVACIÓ DEFINITIVA SI ESCAU. 

Mitjançant Decret d’Alcaldia 31/2010, de 17 de novembre, s’aprova inicialment el 

projecte d’obra ordinària d’urbanització dels carrers Sant Boi i Nou, 

redactat, també, per l’Arquitecte Salvador Lujan Lerma. 

Intervenció dels Regidors/es 
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Posteriorment, també, es va sotmetre a informació pública, mitjançant Edicte en 

el BOP de Barcelona de data 27 de desembre de 2010, durant un termini d’un 

mes, per tal que hom hi pogués presentar les al·legacions o suggeriments que es 
consideressin oportuns. 

Dins del termini de presentació s’han presentat, en un sol redactat d’al·legació, 9  

al·legacions, amb el mateix contingut, corresponents a les entitats i/o persones 
següents: 

 Lliana Vilanova i Orriols representant de la CUP 

 Ainhoa Landa Oliden en nom propi però amb paper de la CUP 

 Àngel Marc Villazala Rived en nom propi però amb paper de la CUP 

 Esmeralda Villazala Rived en nom propi però amb paper de la CUP 

 Mercè Jimenez i Tortosa en nom propi però amb paper de la CUP 

 Marc Serra i Torrent en nom propi però amb paper de la CUP 

 Josefina Francés i Julià en nom propi però amb paper de la CUP 

 Lluís Dot i Arrey en nom propi però amb paper de la CUP 
 Ma. Pilar Lucena Moreno en nom propi però amb paper de la CUP 

Aquestes al·legacions, essencialment, es basen en els punts següents: 

 Sobre la necessitat d’establir millores al projecte de remodelació 
 Sobre la disconformitat en l’aplicació de contribucions especials 

Fonaments de dret 

La legislació aplicable en aquest supòsit és la següent: 

 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 

Llei  municipal i de règim local de Catalunya.  

 Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS), articles del 12 al 38 i del 55 al 66. 

 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei Reguladora de les hisendes locals, articles 28 a 37 

Conclusions 

1.- Pel que respecta a diverses qüestions tècniques relatives al contingut del 

projecte d’obra ordinària d’urbanització dels carrers Sant Boi i Nou, en els que 

bàsicament es demana el soterrament dels serveis, a la vista de l’informe de 

l’Arquitecte Municipal, es dedueix que la xarxa d’aigua i gas són molt recents, la 

xarxa elèctrica de baixa tensió és competència de la companyia elèctrica i el seu 

cost incrementaria notablement el pressupost de les obres, i l’enllumenat. 

2.- En allò referent a les contribucions especials, no existeix cap expedient de 
contribucions especial i ni tan sol hi ha la intenció d’iniciar-lo per ara. 

A la vista del que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 
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següent acord: 

Primer- Desestimar les al·legacions presentades i APROVAR definitivament, el  

projecte d’obra ordinària d’urbanització dels carrers Sant Boi i Nou. 

Segon.- Publicar el present acord d’aprovació definitiva del projecte d’obra 

ordinària d’urbanització dels carrers Sant Boi i Nou, en el BOP, DOGC, i en el 
taulell d’anuncis municipal. 

 

 

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 - 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC En contra  

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor i 2 en contra) 

 

 
 

 

7.- RECTIFICACIÓ D’UN ERROR MATERIAL EN EL PUNT 3 A LA 

TRANSCRIPCIÓ DE L’ACTA DE 6 D’OCTUBRE DE 2009 

 

 

A l’acta del Ple de la Corporació de data 6 d’octubre de 2009, es va produir un 

error de transcripció en el punt 3 modificació de les ordenances per a l’exercici 

2010 de l’Ordre del Dia, de les dades existents a l’expedient de la modificació 

d’ordenances, de manera a l’Ordenança fiscal núm. 30.- Taxa pel 

subministrament d’aigua, a l’article 6 quota tributària la tarifa corresponent a 

l’excés de 40 m³ on havia de dir 1,054276 €/m3 hi consta 0,054276 €/m3. 

Aquest error també consta a l’acta i l’edicte d’exposició pública. 

 

L’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que 

les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a 

instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en 

els seus actes 

 

A la vista del que s’exposa, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del 

següent acord: 

 

Primer.- Rectificar l’error material de l’acta del Ple de la Corporació de data 6 

Intervenció dels Regidors/es 
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d’octubre de 2009, en el punt 3 modificació de les ordenances per a l’exercici 

2010 relatiu a l’Ordenança fiscal núm. 30.- Taxa pel subministrament d’aigua, on 

a l’article 6 quota tributària la tarifa corresponent a l’excés de 40 m³ on havia de 

dir 1,054276 €/m3 hi consta 0,054276 €/m3.  

 

Segon.- Ratificar el quadre de tarifes que ha de dir el següent: 

 

 

Tarifa 1ª. Subministrament d’aigua  

Habitatges, locals comercials, fàbriques i tallers :  

 

per cada m3 consumit, fins a 21 m3 (mínim) 

entre 22 i 40 m3 

excés de 40 m3 

 

 

 

0,527137 €/m3 

0,843415 €/m3 

1,054276 €/m3 

 

 

Tercer.- Publicar, aquesta rectificació material, en el tauler d’anuncis de 

l’ajuntament i en el Butlletí oficial de la Província. 

 

 

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 - 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC A favor  

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (5 vots a favor i 1 en contra) 

 

 

 

 

 

Ell Sr. Alcalde aixeca la sessió a 1/4 i 5 de 2 de la tarda, de la que s’estén la 

present acta. En dono fe. 

 

Intervenció dels Regidors/es 
 
 

 


