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PLE EXTRAORDINARI DE 15 DE JULIOL DE 2014 

 

 

A les 09:00h. del matí del dimarts dia 15 de juliol de 2014, es constitueix en sessió 

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

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

 

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

 

I amb l’assistència dels regidors/es següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sra. Anna Castany Paret ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU 

 

 

Assistits pel secretari-interventor Jaume Salés i Malian.  

 

Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència a les 9 i cinc minuts de la 

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

 

ORDRE DEL DIA 

 

1.- Moció que presenta APM-CUP al ple de l’Ajuntament de Montesquiu a 

favor del manteniment del Dr. Costa com a metge de Montesquiu. 

 

 

1 A01-PLE 

MOCIÓ QUE PRESENTA APM-CUP AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE 
MONTESQUIU A FAVOR DEL MANTENIMENT DEL DR. COSTA COM A METGE 

DE MONTESQUIU 

 

 

Pel grup municipal es presenta la següent Moció: 

 

 
MOCIÓ QUE PRESENTA APM-CUP AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU A 

FAVOR DEL MANTENIMENT DEL DR. COSTA COM A METGE DE MONTESQUIU 

Assabentat aquest grup polític des del 23 de juny que el Dr. Xavier Costa deixava 

de ser el metge de Montesquiu, i que aquest fet no era fruit d’una decisió personal 

seva sinó de l’Institut Català de la Salut (ICS) a través de la Gerència Territorial de 

la Catalunya Central que no li prorrogava la Comissió de Serveis per la qual exercia 

les seva tasca professional a Montesquiu.  

Una vegada havent parlat amb les diferents parts implicades i sense que s’hagi 

pogut motivar convenientment la decisió de l’ICS. 
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Constatant que aquest afer ha produït un important neguit social i un malestar 

entre la ciutadania de Montesquiu. 

Veient que la ciutadania ens hem assabentat d’aquest fet a través de canals 

informals i una vegada la decisió estava ja presa. 

Veient que la decisió castiga al Dr. Xavier Costa el qual ha manifestat la seva 

voluntat de quedar-se i continuar donant servei al municipi. 

Veient que en cap cas la motivació d’aquesta decisió és laboral ja que la plaça de 

metge de Montesquiu és vacant i no està ocupada per ningú que l’hagi pogut 

reclamar. 

Veient que el principal perjudicat amb aquesta decisió és el poble de Montesquiu, ja 

que tenir un bon metge, que tingui empatia amb el pacient, que et resolgui els 

problemes de salut i sobretot que t’inspiri confiança és fonamental en la vida de 

tots i cadascun de nosaltres. 

Constatant que el Dr. Costa és considerat per la majoria de la població de 

Montesquiu com un molt bon metge i un excel·lent professional. 

Per tot això, el grup municipal d’APM-CUP proposa al Ple municipal l’adopció dels següents 
ACORDS: 

1. Que l’equip de govern expliqui quines han estat les gestions fetes sobre 

aquest assumpte i doni a conèixer tota la informació de que disposa. 

2. Que es demani per escrit a la Gerència Territorial de la Catalunya Central els 

motius que justifiquen la no pròrroga de la comissió de serveis del Dr. 

Costa.  

3. Que es demani una reunió a la Gerència Territorial de la Catalunya Central 

on hi participi una representació de cada grup polític present a l’ajuntament i 

de la Plataforma ciutadana pel manteniment del Dr. Costa a Montesquiu. 

4. Que es faci un pronunciament públic com a Ajuntament sobre la voluntat 

que el Dr. Costa torni a ser el metge a Montesquiu.  

5. Que es faci arribar l’acord d’aquest ajuntament a la ciutadania de 

Montesquiu, a l’ABS de Sant Quirze de Besora, al CAP Osona i a la Gerència 

Territorial de la Catalunya Central.  

Montesquiu, 27 de juny de 2014 

 

 

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

L’Alcaldessa cedeix la paraula als regidors del grup municipal APM-CUP que són el que han presentat la 
moció per tal que puguin argumentar. 

Pren la paraula, doncs, la Regidora Liliana Vilanova per dir que han cregut oportú convocar aquest Ple 
pels fets ocorreguts i perquè no tenien, aleshores, tota la informació que es té ara. Aquest moció, 
continua dient, va ser redactada en aquell context que ara pot haver canviat, però no ha canviat els 
acords que aquí es demanen, els quals són vàlids, també, ara. Diu que és negociable qualsevol acord de 
la moció amb una única limitació o condició: que no es reivindiqui menys del que la Plataforma ha 
reivindicat. Demana si els altres grups municipals o els seus regidors tenen cap proposta a fer. 

L’Alcaldessa diu que l’equip de govern que ella representa vol deixar clares vàries coses. Diu que el no 
renovar la comissió de serveis al Doctor Costa és una decisió unilateral de l’Institut Català de la Salut 
(en endavant, ICS). El que considera important per al poble és mantenir tots els serveis: de metge, 
infermera, pediatre i administratiu; i també és important mantenir els horaris de tres matins i dues 

tardes. Diu que el que s’ha de defensar és això, aquests serveis. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per dir que així l’equip de govern 
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prioritza aquest servei a la qualitat del servei. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que amb aquesta afirmació 
sembla que es posi en dubte els professionals. 

El Regidor Joan Freixer diu que la gent defensa que vol aquest metge i no un altre. 

L’Alcaldessa diu que és més important mantenir els serveis que no pas que es perdin. No s’ha de 
barrejar la professionalitat d’un bon metge amb mantenir o no els serveis. Lamenta que des d’APM-CUP 
s’ha tirat pel dret sense informar-se abans. I així, diu, s’ha creat una inseguretat al poble. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que des del punt de vista del 
seu grup, el Dr. Costa és un gran professional. Però, continua, el pobre metge que ha vingut a 
substituir-lo, amb tot aquest embolic, no deu saber si obrir la maleta o no. Creu que s’hauria de tenir 
permís del Dr. Costa per demanar  signatures en nom seu per fer la moguda que s’ha fet i, quan 
aquestes signatures superessin el 50%, anar a portar-les a l’ICS. No cal  oblidar, continua, que el Dr. 
Costa té una plaça fixa en un altre municipi que si no hi va la podria perdre. El Dr. Costa és un gran 
professional però de doctors n’hi ha molts. Cal donar marge, conclou, al que ha vingut a substituir-lo i 
veure com ho fa; aquesta moguda no és oportuna. 

L’Alcaldessa diu que tothom sap que la comissió de serveis acaba en dos anys i no es renova. El 
problema gran seria que no hi hagués metge a Montesquiu. 

El Regidor Frederic Trapé diu que el Dr. Costa ha plegat abans, perquè li quedaven dies de vacances, 
deixant visites programades. Ara hi ha un altre doctor, però l’Ajuntament no té la competència per 
decidir quin metge ha de venir. Besora, Vidrà i Sora no tenen metge i els fan anar al CAP. Si es molesta 
als de dalt, als que manen, Montesquiu es pot trobar igual. I acaba dient que si més del 50 % del 
municipi signa es pot anar amb un altre caire a veure els de l’ICS, on sempre cal anar-hi autoritzats pel 
Dr. Costa. D’aquesta manera sí que, potser, s’ho mirarien diferent; però no així com s’ha fet ara. 

La Regidora Liliana Vilanova replica que d’horaris, no se n’ha pas vingut a parlar. El servei no el treuen 
pas. En aquí, avui, s’està per un altre tema. 

El Regidor Esteve Sidera diu que una cosa va condicionada a l’altra. 

El Regidor Joan Freixer diu que l’equip de govern fa el que es coneix com la tàctica de desviament de 
tema. 

L’Alcaldessa diu que és l’origen del problema. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que el problema ja els hi va explicar el Dr. Riu. 

L’Alcaldessa diu que ho dubta. Diu que el Dr. Riu hauria de ser aquí present per contrastar el que diu 
AMP-CUP amb el que diu el Dr. Riu. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que hi ha sis persones de testimonis. (Dirigint-se a l’Alcaldessa): amb 
la nota informativa que va redactar l’equip de govern, quan es diu que se cerca “protagonisme d’un 
grup polític” diu que suposa que es deu a una rabieta. Diu que APM-CUP ho va explicar perquè hi havia 
rumorologia. 

L’Alcaldessa diu que la rumorologia l’ha feta precisament AMP-CUP. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que ells van fer aquest opuscle però no el van treure de seguida. La 

gent diu que els deia que l’Ajuntament no feia res. Diu que se’ls va dir que es faria res fins que es 
parlés amb els interessats. Van parlar amb l’Àrea Bàsica de Salut de Sant Quirze i amb el Dr. Costa i fou 
després que es redactà el document. Tot seguit sorgeix la Plataforma i, com que APM-CUP volia que el 
poble s’organitzés amb aquest tema, se substitueix el logo d’APM-CUP pel de la Plataforma i els d’APM-
CUP s’integren a títol individual dins la Plataforma. També diu que en l’escrit de l’equip de govern es diu 
que “havien d’haver vingut a l’ajuntament” i en canvi des del dia 15 de maig d’engany que tenen 
demanada una reunió amb l’equip de govern que no s’ha contestat encara. 

L’Alcaldessa diu que aquesta petició de reunió no té res a veure amb el tema, no es pot barrejar. Li 
demana que continuï amb el tema. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que el Dr. Costa està al cas. 

El Regidor Frederic Trapé diu que ell també hi ha parlat, amb el Dr. Costa. Quan aquest va anar de 
vacances la petició de signatures ja circulaven. A més, diu, que no es va despedir. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que això és fals. 

El Regidor  Frederic Trapé diu que es l’opinió de la Regidora Vilanova, però que no comparteix. Diu que 
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si era tan important no havia de marxar. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que es pot demanar la comissió de serveis i les pròrrogues que calguin. 
L’origen del problema no són els horaris, sinó les tensions a l’ABS de Sant Quirze, sobre com es 
gestiona la sanitat. 

L’Alcaldessa diu que, en tot cas, és el motiu de la Gerència de l’ICS per no renovar la comissió de 
serveis. El que defensa l’equip de govern és independent de la gestió interna de l’ABS. Ara, al poble, hi 
ha la inseguretat que s’ha creat. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que això és fals. 

L’Alcaldessa diu que no està escrit però sí que s’ha dit per gent del grup d’APM-CUP. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que són uns mentiders els de l’equip de govern. 

L’Alcaldessa contesta que mentiders ho són els d’APM-CUP. L’equip de govern va fer gestions amb el 
director de l’ABS; es van intentar canviar una segona tarda per un matí i l’equip de govern no hi va 
estar d’acord. Gerència, finalment,  va dir que mantindria el mateix horari que ara. Des de l’equip de 
govern no es va voler genera mai inseguretat. La sorpresa, diu, ve quan el Dr. Costa va dir que no se li 
renovava la comissió de serveis. Diu que els d’APM-CUP treuen la informació quan no n’hi ha. La 
divergència en la direcció de l’ABS és competència de l’ICS. Montesquiu, diu, ha d’assegurar-se que el 
servei segueixi com fins ara. Acaba dient que, quan s’ha dit que hi va haver una substitució de logos i 
es va entrar a títol individual dins de la Plataforma, creu que en aquí es torna a fer política perquè ha de 
ser el poble i no els polítics els de la Plataforma. 

El Regidor Joan Freixer diu que hi van ser ells a  la Plataforma com hi podien ser tots els altres regidors 
dels altres grups. La gent demana fer alguna cosa perquè l’ajuntament no feia res. Va ser la gent que 
va anar a buscar-los a ells. 

L’Alcaldessa diu que l’equip de govern defensa la majoria. 

El Regidor Joan Freixer diu que l’equip de govern no va ser capaç de donar cap informació. 

L’Alcaldessa diu que ja ha dit l’opinió seva i de l’equip de govern. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que li sona vells temps. Pel que es veu, es vol votar en contra. 

L’Alcaldessa diu que potser s’hauria de tornar als vells temps. 

El Regidor Joan Freixer diu que consti en acta l’afirmació que acaba de formular l’Alcaldessa. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que ja es veu que no hi estan d’acord. Demana a l’Alcaldessa si també 
dirà que l’ha trucada el Dr. Rius i el Dr. Costa. 

L’Alcaldessa diu que hi va parlar per deixar clares les coses. 

El Regidor Esteve Sidera diu que el Dr. Costa es va despedir i se li va demanar si volia que es fes alguna 
cosa i va dir que no. 

L’Alcaldessa diu que el Dr. Costa ja ha dit que va ser així. 

La Regidora Liliana Vilanova demana a l’Alcaldessa si pot explicar la conversa mantinguda amb el Dr. 
Riu. 

L’Alcaldessa diu que van parlar perquè s’havia creat la inseguretat de si hi havia metge o no. 

La Regidora Liliana Vilanova demana a l’Alcaldessa si s’ha llegit el document de la Plataforma. Diu que 

en ell no es parla de tancament de servei. Diu que a l’equip de govern no li interessa res. 

El Regidor Joan Freixer diu que això xoca. 

L’Alcaldessa diu que cada grup ja ha donat la seva opinió. Potser d’aquí a uns dies s’explicarà tot. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que s’ha de debatre la moció. 

L’Alcaldessa diu que ja s’ha debatut i que es procedeixi a la votació. (Dirigint-se a la Regidora Liliana 
Vilanova que segueix enraonant mentre parlar l’Alcaldessa) li demana que calli. 

(La Regidora Liliana Vilanova i, més tard, el Regidor Joan Freixer van llegint literalment el que diu la 
moció presentada per ells al Ple). 

L’Alcaldessa diu que es procedeixi a votar. Demana si hi ha cap vot a favor i ningú alça la mà ni 
manifesta que voti que sí (els Regidors Vilanova i Freixer continuen llegint la moció). 
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L’Alcaldessa demana si hi ha cap abstenció i ningú alça la mà ni manifesta res ( els Regidors Vilanova i 
Freixer continuen llegint la moció). 

L’Alcaldessa demana si hi ha vots en contra (hi voten en contra la resta de regidors) i dóna  per 
conclosa la votació. 

En aquest moment, la Regidora Liliana Vilanova diu que de vots a favor n’hi ha 2. 

L’Alcaldessa diu que no ho ha dit ni ha aixecat la mà quan tocava i aixeca la sessió. 

  

 

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC En contra 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC En contra 

Sra. Anna Castany Paret ERC En contra 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC En contra 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP No vota 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP No vota 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU En contra 

 

 

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

quan són les 09:32 hores, de la que s’estén la present acta. En dono fe.  

  

 El Secretari-interventor,       Vistiplau l’Alcaldessa, 

 

 

 

 

          Jaume Salés i Malian     Elisabet Ferreres i Vergés 

 


