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PLE EXTRAORDINARI DE 21 DE DESEMBRE DE 2012 

 

 

A les 17 hores del divendres dia 21 de desembre de 2012, 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 

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 pel Secretari interventor Sr. Jaume Salés i Malian. 

 

Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència, una vegada comprovada 

l‟existència del quòrum d‟assistència necessari. 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació definitiva Ordenances Fiscals per 2013. 

2. Renovació de pòlissa de crèdit. 

3. Immobilització dels crèdits previstos per pagues extres del personal 

de desembre 2012. 

4. Renúncia de l’Alcaldia al cobrament paga extra desembre 2012.  

5. Aprovació de conveni per a la recollida de residus municipals. 

6. Aprovació d’expedient 4/2012 de modificació de crèdit per 

transferències. 

7. Adhesió al Consorci Alba-Ter. 

 

Abans de començar, l‟Alcaldessa explica que el punt primer de l‟ordre del dia 

s‟ha de retirar perquè qui ha presentat les al·legacions a l‟aprovació inicial de les 

ordenances reguladores dels tributs municipals per a l‟any 2013 les ha retirat 

aquest matí. 

 

1. ACORD DEFINITIU DE MODIFICACIÓ I APROVACIÓ DE LES 

ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS. 

 

Es retira de l‟ordre del dia. 
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 OPERACIONS FINANCERES 

OPERACIÓ DE TRESORERIA. PÒLISSA DE CRÈDIT EXERCICI 2013 

 

Vist que per tal d‟atendre unes necessitats transitòries de tresoreria, mitjançant un 

acord del Ple de la corporació de 29 de març de 2011 es va renovar la operació de 

tresoreria, vigent en aquest Consistori. 

Considerant que es necessari procedir a renovar aquesta operació de tresoreria tot 
concertant-ne la corresponent nova operació. 

Atès allò que disposa l‟article 51 del reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 

qual s„aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, que permet 

formalitzar operacions de crèdit a curt termini per situacions de manca temporal de 

liquiditat de la tresoreria municipal. 

Considerant que el conjunt de les operacions de crèdit concertades, inclosa 

aquesta, no supera el 30 % dels ingressos liquidats per operacions corrents durant 

l‟exercici 2011, i atès que la ràtio legal de l‟estalvi net d‟aquest Ajuntament no 
supera el límit del 110%. 

Atès que l‟article 199 del citat text legal possibilita l‟ajuntament a formalitzar 

operacions de crèdit a curt termini amb qualsevol entitat financera, per cobrir 

dèficits temporals de liquiditat derivats de les diferències entre els venciments dels 

pagaments i dels ingressos. 

 

Vist l‟informe de secretaria-intervenció sobre la procedència, condicions i legalitat 

de l'operació a concertar, es proposa al ple de la Corporació l‟adopció del següent 

acord: 

Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt 

termini, amb l‟entitat Caixa de Manlleu, que ha passat a ser Unnim/BBVA per un 

import de 120.000,00 €, amb efectes de gener de 2013, i a cancel·lar en un termini 
màxim d‟un any. 

Segon.- Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat financera expressada, amb 
les condicions financeres següents: 

crèdit màxim autoritzat  120.000,00 € 

tipus d‟interès   Euribor a 90 dies + 6,25% 

comissió d‟obertura   0,75% 

periodicitat d‟amortització  trimestral  

comissió de disponibilitat  0,50%  

Tercer.-. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del 

Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb 
l'article 3 de l'Ordre de 28 de juny de 1999. 
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Quart.- Facultar l'alcaldessa per a la formalització d‟aquesta operació de tresoreria 

i signar tota la documentació necessària per fer efectiu aquest acord. 

Intervencions dels regidors/es 
 
L‟Alcaldessa precisa que l‟acord on diu “amb efectes de gener de 2013” ha de dir “a partir del 
gener de 2013”. 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Josep Salvans per demanar quan hi havia 
disposat a 31 de desembre de 2011 i a 31 de desembre de 2012. 
Contesta l‟Alcaldessa que a dia d‟avui està liquidada, gràcies sobretot a què s‟ha cobrat un PUOSC 
endarrerit. L‟any passat hi havia sobre uns 12 ò 15 mil euros. 
El Regidor Josep Salvans diu que veu bé que ara la situació sigui bona, sobretot vist l‟any passat. 
L‟Alcaldessa diu que no s‟aplica comissió d‟estudi del 0,25 %, disminueix la comissió d‟obertura, 
però augmenta la comissió de disponibilitat. 
El Regidor Josep Salvans demana si algú li pot explicar què és i què vol dir el tercer punt. 
Requerit el Secretari de la Corporació, per part de l‟Alcaldessa, aquest manifesta que desconeix el 
significat d‟aquest punt, perquè no ha preparat el dictamen ell, però que el considera prescindible. 
El Regidor Josep Salvans diu que de totes maneres s‟hauria de saber què vol dir. 
Conclou l‟Alcaldessa que s‟eliminarà el tercer punt abans de sotmetre el dictamen a votació. 
 

 
 

S‟aprova per unanimitat. 

 

 

3. APROVACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE LES PAGUES 

EXTRAORDINÀRIES DE NADAL 2012. 

 

 

El Reial Decret 20/2012, de 13 de juliol,  estableix en el seu article 2.1 l‟obligació 

de reduir les  retribucions anuals de l‟exercici 2012 del personal al servei del sector 

públic en l‟import corresponent a la paga extraordinària apercebre en el mes de 

desembre. En el seu punt 4 l‟esmentat article disposa que les quantitats derivades 

de les pagues reduïdes es destinaran, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a 

plans de pensions o contractes d‟assegurances de jubilació pels empleats públics, 

amb subjecció a la llei orgànica 2/2012 de 27 d‟abril, d‟Estabilitat Pressupostària i 

Sostenibilitat Financera, en els terminis i condicions que es concretin en les futures 

lleis de pressupostos. 

 

El Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques ha emès una nota de data 5 de 

setembre en que estableix les següents obligacions per als ens locals : 

 

 Immobilitzar en aquest exercici 2012 els crèdits previstos per a l‟abonament 

de les pagues extraordinàries del mes de desembre 

 Afectar aquests crèdits a aportacions a plans de pensions o similars, sense 

que es puguin destinar a cap altre objectiu ni en aquest exercici 2012 ni en 

exercicis futurs. 

 

La immobilització d‟aquests crèdits s‟ha de realitzar mitjançant la declaració dels 

mateixos com a crèdits no disponibles. En concret l‟article 33 del Reial Decret 

500/1990 de 20 d‟abril, de desenvolupament del capítol 1er del títol 6è de la llei 

39/1988 de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals (actualment text 

refós 2/2004) regula els crèdits no disponibles en els següents termes : 
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1. “ La no disponibilitat de crèdit es deriva de l‟acte mitjançant el quals 

s‟immobilitza la totalitat o part del saldo de crèdit d‟una partida 

pressupostària, declarant-lo com a no susceptible d‟utilització. 

2. La declaració de no disponibilitat no suposarà l‟anul·lació de crèdit però, amb 

càrrec al saldo declarat no disponible no podran acordar-se autoritzacions de 

despeses ni transferències i el seu import no podrà ser incorporat al 

pressupost de l‟exercici següent. 

3. Correspondrà la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva 

reposició a disponible, al Ple de l‟entitat.” 

 

D‟altra banda, l‟afectació de les partides pressupostàries en què estan continguts 

els imports de les pagues extraordinàries del mes de desembre té un caràcter 

excepcional, atès que no es tracta de despeses finançades amb ingressos finalistes, 

sinó que aquesta despesa, en aplicació del principi de desafectació, es finança amb 

el conjunt d‟ingressos no finalistes de l‟ajuntament. Per aquesta raó, i de forma 

atípica, aquesta despesa que d‟acord amb la nota informativa esmentada s‟ha de 

considerar afectada, en cap cas té un finançament afectat i, per tant, s‟haurà de 

finançar la seva incorporació amb romanent de tresoreria per a despeses generals. 

 

La utilització del romanent de tresoreria per a despeses generals com un 

instrument de finançament de modificacions pressupostàries ha quedat restringida, 

d‟acord amb els articles 32 i 12.5 de la llei orgànica 2/2012 de 27 d‟abril, 

d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Aquests articles estableixen 

una priorització del destí d‟aquest romanent per destinar-lo a la disminució de 

l‟endeutament i només amb caràcter secundari es pot destinar a finançar noves 

despeses, en el cas que una vegada cancel·lat l‟endeutament hagi quedat romanent 

líquid de tresoreria. 

 

D‟altra banda, cal tenir en compte que tenen la consideració de romanents 

d‟incorporació obligatòria les despeses finançades amb ingressos finalistes. Tot i no 

finançar-se amb aquests tipus d‟ingressos, al declarar-se afectats els crèdits 

previstos per a la paga extraordinària de desembre a la seva aportació a plans de 

pensions o contractes d‟assegurança de jubilació, aquests crèdits tenen la 

consideració d‟afectats i, per tant, d‟incorporació obligatòria, si bé excepcionalment, 

al no tenir aquesta despesa ingressos afectats, es finançarà amb  romanent de 

tresoreria per a despeses generals. 

 

Per tot això, es proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents ACORDS : 

 

 

Per tot això, es proposa al ple municipal l‟adopció dels següents ACORDS : 

 

Primer.- Declarar no disponibles, d‟acord amb l‟article 33 del Reial Decret 

500/1990 de 20 d‟abril, els imports de les aplicacions pressupostàries que tot seguit 

es detallen : 

 

Personal 

funcionari 

3.673,77 euros 

Personal laboral 7.835,08  euros 

Total immobilitzat 11.508,85 euros 
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Segon.- Declarar el seu passi novament a crèdits disponibles en data 31 de 

desembre de 2012, amb la finalitat única i exclusiva de la seva incorporació a 

l‟exercici de 2‟13, exercici en que es crearà una aplicació pressupostària substantiva 

i independent destinada a la finalitat establerta en el Reial Decret Llei 20/2012. 

 

Tercer.-  Excloure aquest import del saldo de romanent de tresoreria per a 

despeses generals que se‟n derivi de la liquidació del pressupost de l‟exercici 2012. 

 

Quart.- En cas que el romanent de tresoreria sigui insuficient per procedir a la 

incorporació d‟aquests imports a l‟exercici següent, es procedirà a aplicar les 

mesures previstes en l‟article 193 del text refós 2/2004  de la llei reguladora de les 

hisendes locals per assegurar la capacitat financera per al moment en que siguin 

exigibles aquests imports. 

 

 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
L‟Alcaldessa diu que des de l‟Estat Espanyol s‟imposa l‟obligació de no pagar la paga extra de Nadal als 
treballadors públics. Una obligació que com a tal no es pot discutir, tot i que no s‟hi estigui d‟acord. 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Josep Salvans per demanar si es podria fer cap 
modificació de crèdit per pagar les pagues dobles. 
Contesta, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera dient que els serveis jurídics de la 
Diputació de Barcelona consideren que no hi ha possibilitat de fer-ho, sense que es pugui cometre el 
delicte de prevaricació. 
L‟Alcaldessa intervé per dir que sí que es podria demanar una bestreta de la paga de juny, però cada 
mes s‟hauria d‟anar tornant. De moment, s‟està a l‟espera de si els treballadors la demanen. 
El Regidor Esteve Sidera diu que si s‟avança una paga extra i el treballador està de baixa en el període 
de cotització d‟aquesta paga, igual encara n‟hi hauria d‟afegir. 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que el seu grup hi està en 

contra i que estaria molt bé que tots els ajuntaments practiquessin la insubmissió. Són moments que 
cal plantar-se i la unió fa la força. 
L‟Alcaldessa proposa que se sotmeti a votació amb indicació que s‟aprova per “imperatiu legal” . 
 
 

 

 

Procés de votació, fent constar “per imperatiu legal”:  

 

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC A favor, per 
imperatiu legal 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC A favor, per 
imperatiu legal 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC A favor, per 
imperatiu legal 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC A favor, per 
imperatiu legal 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP En contra 

Sra Liliana Vilanova Orriols APM-CUP En contra 

Sr. Frederic Trapé Farrés CiU A favor, per 
imperatiu legal 

 

4. DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE  RENÚNCIA  AL 
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COBRAMENT PAGA EXTRA DESEMBRE 2012.  

 

DECRET D’ALCALDIA 

Núm. 71/2012, de 17 de desembre de 2012 

 

El Reial Decret 20/2012 de 13 de juliol estableix, en el seu article 2.1 l‟obligació de 

reduir les retribucions anuals de l‟exercici 2012 del personal al servei del sector 

públic, en l‟import corresponent a la paga extraordinària a percebre en el mes de 

desembre. 

 

En el seu punt 4 l‟esmentat article disposa que les quantitats de les pagues 

reduïdes es destinaran, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans de 

pensions o contractes d‟assegurances de jubilació pels empleats públics, amb 

subjecció a la llei orgànica 2/2012 de 27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, en els terminis i condicions que es concretin en les futures 

lleis de pressupostos.   

 

Per bé que aquesta obligació legal no afecta, però, els càrrecs electes. 

 

HE RESOLT 

 

Primer.- Renunciar al cobrament de l‟import de 1.328,40€, corresponent a la paga 

extra de desembre de 2012. 

 

Segon.- Donar-ne compte al ple de l‟Ajuntament. 

 

L‟ALCALDESSA      Davant  

        El Secretari-interventor 

Elisabet Ferreres i Vergés                 Jaume Salés i Malian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plenari municipal en queda assabentat. 

 

 

 

5. RESCISSIÓ DE CONTRACTE AMB VIGFA RESIDUS 

 

 

L‟Ajuntament de Montesquiu té contractat el servei de recollida d‟escombraries  

(RSU residu sòlid urbà, contenidors verds) i d‟orgànica (FORM, contenidors marrons 

petits). 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que és un gest de solidaritat 
que és d‟agrair. 
L‟Alcaldessa diu que ho fa perquè és injust. Molta gent necessita la paga extra. No hi està d‟acord i es 
vol solidaritzar amb la gent que li prohibeixen que la cobri. Vol destinar l‟import al concepte que calgui 

de despesa general. 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per felicitar la iniciativa. Veu bé 
que els polítics prenguin part en aquesta injustícia. 
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Aquesta recollida s‟ha fet sempre a nivell del Bisaura, per obtenir unes millors 

condicions generals i, en aquest moment, també a nivell del Bisaura es considera 

convenient contractar aquesta recollida amb el Consell Comarcal d‟Osona. 

 

És per això que es proposa al ple de l‟ajuntament l‟adopció dels acords següents: 

 

Primer- Resoldre el contracte de serveis per a la recollida i transport de deixalles 

(residu sòlid urbà RSU i fracció orgànica FORM) signat amb l‟empresa Vigfa Residus el 

dia 14 d‟abril de 1996. 

 

Segon.- Denunciar aquest contracte amb els quatre mesos d‟antelació previstos per 

la clàusula tercera, i notificar-ho a l‟empresa. 

 

Tercer.- Delegar la gestió dels residus municipals , la titularitat de la qual ostenta 

aquest Ajuntament, a favor del Consell Comarcal d'Osona.  
 
 

Intervencions dels regidors/es 
 
L‟Alcaldessa diu que en el Ple de les ordenances fiscals per a l‟any que ve, ja va avançar que passaria 
aquesta decisió, perquè Montesquiu va junt amb el paquet del Bisaura, en aquests temes. S‟ha d‟avisar 
en quatre mesos i això és el que s‟està fent en aquí. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que hi ha alguns contenidors 
plens, potser, perquè ja se sabia que passaria això i l‟empresa, expressament, ha deixat que fossin 
plens. 
 
L‟Alcaldessa contesta que el problema és que, durant les vacances, no hi ha manera que compleixin i 
aquest és un altre dels motius per rescindir el contracte. 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per manifestar que al seu grup els 
agradaria disposar del pressupost de la recollida porta a porta perquè es pogués valorar. 
 
L‟Alcaldessa diu que seria un més a més. Ara només es vol canviar d‟empresa. De totes maneres, ja ho 
tindrà en compte. 
 
La Regidora Liliana Vilanova avança que el seu grup s‟abstindrà. 
 

 

 

Procés de votació:  

 

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP Abstenció 

Sra Liliana Vilanova Orriols APM-CUP Abstenció 

Sr. Frederic Trapé Farrés CiU A favor 

 

 

 

6. DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I APROVACIÓ 

DE CONVENI 
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L'Ajuntament de Montesquiu i el Consell Comarcal d'Osona han arribat a un acord, 

articulat mitjançant un Conveni interadministratiu, pel qual el Consell es fa càrrec 

de la recollida i gestió dels residus urbans municipals i la neteja viària, en concret: 

 

- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta 

gestora/transferència o un dipòsit controlat autoritzat. 
 

La Llei de Bases de Règim Local i el Text refós de la Llei Municipal de Catalunya - arts. 

26 1.a) i 67 a) - estableixen la competència municipal sobre els serveis mínims de 

recollida de residus urbans i neteja viària; en el mateix sentit l‟art. 67 de la llei 

municipal reconeix les competències municipals pel que fa a la recollida i tractament 

dels residus i neteja viària. 

 

L‟exercici de les competències municipals està sotmesa als termes que disposi la 

legislació de l‟Estat i de les comunitats autònomes (art. 25.2 de la Llei de Bases) i art. 

25 del DL 4/2003 de l‟organització comarcal de Catalunya estableix que els consells 

comarcals podran exercir competències, entre d‟altres, en aquelles matèries que li 

deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. 

 

La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que adopti 

(delegació o altres fórmules de col·laboració interadministrativa requereix un acord 

plenari qualificat de majoria absoluta a tenor del que disposa l‟article 47, 2,h) de la 

Llei de Bases; 114.3 e) del DL 2/2003 i 309.2 del D. 179/1995 de 13 de juny.  

 

Tenint en compte doncs que la normativa recull la possibilitat d‟exercici de la 

competència municipal sobre la recollida, tractament dels residus urbans mitjançant la 

transferència de funcions o encomanda de gestió i que la comarca té atribuïdes 

competències en aquelles matèries que li deleguin o li encarreguin de gestionar els 

municipis i vist el text del conveni que s‟adjunta a la present proposta,  

 

 

Es proposa al ple de l‟ajuntament l‟adopció dels acords següents: 

 

Primer- Delegar la gestió dels residus municipals , la titularitat de la qual ostenta 

aquest Ajuntament, a favor del Consell Comarcal d'Osona, amb l'abast i les condicions 

que estableixen aquest acord i el conveni que s'ha de signar per regular aquesta 

delegació. 

 

En concret s‟efectua delegació següent: 

 

- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta 

gestora/transferència o un dipòsit controlat autoritzat. 

 

La gestió d‟aquest servei es prestarà pel Consell Comarcal mitjançant l'ens 

instrumental que en cada moment determini. En el moment present l'ens encarregat 

de la prestació dels serveis és l'empresa mixta "Recollida de Residus d‟Osona, SL" . 
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Segon.- Disposar que el contingut de la delegació abastarà l'exercici de les funcions 

previstes al conveni que s'aprova en aquest mateix acte, i també la potestat 

reglamentària. 

 

Tercer.- Disposar que aquest Ajuntament podrà dictar instruccions tècniques de 

caràcter general i obtenir en qualsevol moment informació sobre la gestió, per 

analogia amb el que preveu l'article 27 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases del règim local. 

 

Quart.- Disposar que les compensacions econòmiques per la prestació dels serveis 

que es derivin d'aquesta delegació de funcions seran les previstes en el conveni 

regulador, les quals es revisaran en la forma que s'hi preveu. 

 

Cinquè.- Puntualitzar que per realitzar i executar les funcions delegades, el Consell 

Comarcal s'atendrà a l'ordenament local, al reglament del servei i a la resta de la seva 

normativa interna pròpia, en virtut de les seves facultats d'autoorganització per 

gestionar els serveis delegats. 

 

Sisè.- Aprovar el model de conveni a signar entre aquest Ajuntament i el Consell 

Comarcal, que ha de regular aquesta delegació. 

 

Setè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal mitjançant una certificació, a 

l'efecte que aquest, per la seva part, accepti la delegació ara conferida i, un cop 

acceptada, ho faci públic en la forma prevista legalment, per a coneixement de 

tothom. 

 

Vuitè .- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester la Sra. 

Alcaldessa perquè dicti les resolucions necessàries per desenvolupar  aquest acord de 

la forma més eficaç, i perquè, en nom i en representació de l'Ajuntament, subscrigui 

el conveni que ha de regular aquesta delegació i qualsevol altre document que sigui 

necessari 

 

 

CONVENI DE GESTIÓ EN MATÈRIA DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 

I NETEJA VIÀRIA ENTRE EL CONSELL COMARCAL D'OSONA I  L'AJUNTAMENT 

DE MONTESQUIU 

 

Vic, XXX de .... de 2012 

 R E U N I T S 

 

D'una part el senyor Joan Roca i Tió, president del Consell Comarcal d'Osona, el qual 

actua en representació d'aquest ens local, que té la seva seu al carrer Historiador 

Ramon d'Abadal i de Vinyals núm. 5, planta 3a. de Vic (Edifici el Sucre), i el número 

d'identificació fiscal P-5800015-I, assistit pel secretari de l'entitat, el senyor Jaume 

Manau i Terrés 

 

De l'altra, la senyora Elisabet Ferreres Vergés, Alcaldessa de l'Ajuntament de 

Montesquiu (endavant, simplement Ajuntament), amb seu a la Plaça Emili Juncadella 

1-2 i número d'identificació fiscal P0813000G , assistida pel secretari de la Corporació, 

senyor jaume Salés Malian 
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E X P O S E N 

 

Primer.- El 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, en el seu article 85, atribueix a la 

comarca la realització d'activitats i la prestació de serveis públics d'interès 

supramunicipal. 

 

Segon.- El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s‟aprova el Text refós 

de la Llei sobre l‟organització comarcal de Catalunya, en el seu article 25, s‟estableix 

que els consells comarcals podrà tenir competències, entre d‟altres, en aquelles 

matèries que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. 

 

Per altra banda, en desenvolupament del mandat de la Llei comarcal, la Llei 6/1993, 

de 15 de juliol, de residus, disposa a l'article 45 que "correspon a la comarca la gestió 

dels residus municipals, en els supòsits de delegació dels municipis i d‟assumpció 

d‟aquest servei municipal per altres títols, d‟acord amb la legislació de règim local". 

  

Tercer- El Programa d'Actuació Comarcal del Consell Comarcal d'Osona (PAC), 

informat pel Consell d‟Alcaldes en sessió del 7 de març de 2012, preveu en l'apartat 

corresponent a Medi ambient, territori i règim interior  (apartat 1.1. residus) la gestió 

de la recollida i neteja viària i el tractament dels residus. L'article 6 del reglament del 

PAC reitera la possibilitat que el Consell assumeixi serveis mitjançant la delegació dels 

municipis. 

 

Quart.- Ambdues parts, el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament, tenen interès a 

instrumentar el marc jurídic adequat que reguli les actuacions necessàries de 

cadascuna, pel que fa a la gestió dels residus municipals. 

 

Cinquè.- El Consell Comarcal d'Osona per acord adoptat en la sessió plenària del dia 

29 de novembre de 1995 va determinar gestionar el servei de recollida mitjançant la 

creació d'una empresa mixta, i prèvia la realització d'un concurs per a la selecció del 

soci privat, aquesta ha estat constituïda amb el nom de "Recollida de residus d'Osona, 

SL" amb data 4 de juliol de 1996. 

 

Sisè.-  El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 21 de desembre de 2012, i el del 

Consell Comarcal d'Osona, en la sessió del dia -------------------- 2012, han acordat, 

respectivament, DELEGAR en el Consell Comarcal d'Osona i ACCEPTAR LA DELEGACIÓ 

de la prestació del servei de recollida i gestió dels residus municipals, amb l'abast que 

s'especifica en les clàusules d‟aquest conveni. 

 

La delegació de la recollida i gestió dels residus urbans municipals es concreta en: 

 

- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta 

gestora/transferència a un dipòsit controlat autoritzat. 

 

En congruència amb el que s‟ha exposat, ambdues administracions formalitzen el 

present conveni, el qual es regirà per les següents 

 

 C L À U S U L E S 
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Primera.- Abast de la delegació 

 

El Consell Comarcal d'Osona en virtut de la delegació conferida es fa càrrec de la 

prestació en el terme municipal de Montesquiu dels serveis que es detallen 

seguidament. Aquests serveis es prestaran pel Consell Comarcal d'Osona mitjançant 

l'ens instrumental que en cada moment determini. En el moment present l'ens 

encarregat de la prestació dels serveis és l'empresa mixta "Recollida de Residus 

d‟Osona, SL" . 

 

Serveis a prestar: 

 

- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta 

gestora/transferència a un dipòsit controlat autoritzat. 

 

Segona.- Característiques del servei. 

 

El cost mensual d‟aquest servei, la forma de facturació, així com el detall de la 

ubicació dels contenidors, i les freqüències de neteja i recollida son els descrits a la 

Memòria tècnica i econòmica del servei de recollida que s‟adjunta com annex a aquest 

conveni. La variació del nombre de contenidors, de freqüències de recollida o neteja, o 

la prestació d‟altres serveis complementaris seran objecte d‟addendes o de nous 

convenis segons escaigui. 

 

Tercera.- Cost del servei 

 

1. Els preus dels serveis referits a l‟any 2013 son:  

 

Recollida de rebuig  20.331,73€ (IVA no inclòs) 

Recollida d‟orgànica   9.060,32€ (IVA no inclòs) 

 

2. Pels anys 2014 i següents, tots els preus dels serveis que figuren en aquest conveni 

s'incrementaran o disminuiran atenent a la variació en més o en menys que 

experimenti l'IPC. 

 

3.    En tot cas, l'Ajuntament podrà disposar de tota la informació econòmica. 

 

Quarta.-  Contenidors 

 

1. El Consell Comarcal no es fa càrrec de l'adquisició dels contenidors que no 

existeixin en el moment de l‟oferta presentada, annexa a aquest conveni. No obstant 

això, el Consell Comarcal col·laborarà amb l'Ajuntament en l'adquisició dels 

contenidors que li calguin per mitjà de les subvencions que pugui obtenir 

incrementant només el cost del servei que suposi l‟ampliació del parc de contenidors. 

 

2. L'Ajuntament faculta el Consell Comarcal tan àmpliament com en Dret sigui 

menester a actuar en nom seu en tots els tràmits dirigits a sol·licitar, justificar i 

percebre les subvencions oportunes relacionades amb el servei. 

 

Cinquena.- Inici del servei 
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Atesa la imminent finalització de la concessió del servei, a la caracterització de servei 

mínim obligatori, així com a raons de salubritat pública i de caràcter  laboral,  

circumstàncies que, juntament amb d‟altres que puguin concórrer, conformen l‟interès 

públic a preservar, es fixa com a data d'inici del serveis de recollida i tractament de 

residus municipals l‟1 de maig de 2013 . 

 

Sisena.- Facturació 

 

1. L‟empresa mixta Recollida de Residus d‟Osona, SL es relacionarà i facturarà 

directament a l‟Ajuntament en els termes recollits en l‟annex, no obstant el Consell 

Comarcal d‟Osona serà responsable davant l‟Ajuntament del compliment d‟aquest 

conveni. 

 

2. El Consell Comarcal lliurarà a l‟Ajuntament de Montesquiu una relació de les 

quantitats de residus per cadascun dels materials recollits. Pel que fa el paper 

envasos i vidre  es lliurarà una valoració del material recuperat. A aquestes 

quantitats recuperades se‟ls aplicaran els preus vigents en cada moment en el 

conveni entre l‟Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes, al qual està adherit 

el Consell Comarcal. A les quantitats ressenyades se li descomptarà el 4 %, tal 

com ve determinat per l‟Agència de Residus de Catalunya, o en el seu cas el que 

aquesta determini, en concepte de gestió administrativa del Consell Comarcal. La 

quantitat final resultant es compensarà d‟acord amb les instruccions dictades per 

l‟Ajuntament. 

 

Setena- Pagament 

 

1. El cost total anual dels serveis objecte d'aquest conveni es dividirà en dotze parts 

iguals, el pagament de les quals s'efectuarà per quotes mensuals a pagar en 60 dies 

des de la data de la seva aprovació, mitjançant un ingrés en el compte corrent núm. 

2107-1002-34-3371601997de l'entitat Unnim, agència de la Rambla Hospital, de Vic. 

 

2. Prèviament l'empresa “Recollida de Residus d‟Osona, SL” haurà d'haver presentat 

la factura corresponent, amb temps suficient per a la seva tramitació i aprovació. 

 

Vuitena.- Campanyes sensibilització 

El Consell Comarcal, mitjançant Recollida de Residus d‟Osona, SL, col·laborarà amb 

l‟Ajuntament en l‟elaboració i finançament d‟aquelles campanyes de sensibilització que 

s‟estimin necessàries per millorar la prestació del servei.  

Novena.-  

Amb la signatura del present conveni l‟Ajuntament de Montesquiu manifesta que deixa 

resolts i sense efectes els convenis relatius a recollida de residus municipals signats 

amb anterioritat. 

 

Desena.- Executivitat 

 

1. Aquest conveni adquirirà fermesa un cop hagi estat aprovat pels respectius plenaris 

corporatius. La vigència del present conveni serà de 8 anys , llevat que alguna de les 

parts el denunciï amb un mínim tres (3) mesos d'antelació abans de  l'inici de cada 

exercici natural. 
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2. En cas d‟incompliment del preavís de tres (3) mesos, a més de la indemnització 

consistent en l‟import pendent d‟amortització amb caràcter general, el Consell 

Comarcal d‟Osona tindrà dret a percebre de l‟Ajuntament, en concepte de danys i 

perjudicis, un import igual a l‟import facturat a l‟Ajuntament per part de l'empresa 

“Recollida de Residus d‟Osona, SL” durant els últims tres (3) mesos. 

 

Onzena.- Comissió de seguiment 

 

Es constitueix una Comissió de Seguiment del conveni, de caràcter executiu, que 

estarà formada per un representant del Consell Comarcal, un de l‟Ajuntament. i  un de 

l‟empresa  de Recollida de Residus d‟Osona, SL o de l‟entitat que presti materialment 

el servei. 

 

La Comissió efectuarà el seguiment, valoració i proposta de mesures en relació a la 

correcta prestació del servei i formularà la proposta de les campanyes i d‟altres 

actuacions de sensibilització mediambientals encaminades a millorar la prestació del 

servei. 

 

La Comissió es reunirà amb una periodicitat mínima ordinària de caràcter trimestral i 

de forma extraordinària sempre que qualsevol dels membres que la composen ho 

consideri necessari. 

 

Dotzena.- Resolució 

 

1. Aquest conveni pot quedar sense efecte a instància d'una de les parts si concorre 

alguna de les circumstàncies següents: 

a) demora de dos mesos en el pagament de la quota, o bé 

b) demora de set dies en la prestació del servei, llevat dels casos de vaga del 

personal o de concurrència de causes de força major. 

 

2. Les altres causes que justifiquen la resolució d'aquest conveni són: 

 

a) el mutu acord entre les parts; 

b) una resolució judicial ferma que així ho determini; 

c) la dispensa de l'obligació de prestar el servei, en els termes previstos a 

l'article 65 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, o bé 

qualsevulla altra causa prevista a la legislació. 

 

Tretzena.- Efectes de la revocació i/ resolució de la delegació. 

 

Amb independència de quina sigui la causa de revocació de la delegació i de la 

resolució del present conveni regulador i salvaguardant el que disposa el paràgraf 

segon de la clàusula desena, aquesta circumstància comportarà: 

 

a) El nou ens o empresa contractista que passi a prestar els serveis objecte de la 

delegació en nom i per compte de l‟Ajuntament de Montesquiu haurà de subrogar-se 

en la posició del Consell Comarcal i/o de l‟empresa Recollida de Residus d‟Osona, SL 

respecte del personal afecte al servei en el moment de la reassumpció d‟aquest, 

sempre i quan això no suposi una infracció de la normativa supramunicipal, 

administrativa o laboral, vigent a data d‟avui o que pugui regir en el futur.  
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En tot cas, al treballador o treballadors que siguin objecte de subrogació laboral en 

cas de reassumpció del servei per part de l‟Ajuntament se‟ls respectaran les 

condicions econòmiques i laborals fixades en el darrer conveni col·lectiu que regia la 

seva relació laboral, així com la resta de drets que tinguessin reconeguts com a 

condicions personals. 

 

b) L‟Ajuntament ve obligat a pagar el valor residual pendent de la part invertida en el 

servei pel que fa mitjans materials emprats. 

 

Catorzena.- Jurisdicció 

 

Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni 

seran de coneixement i competència de l‟ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 

I perquè consti, les persones esmentades signen el present conveni per duplicat i a un 

sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament. 

 

CONSELL COMARCAL D‟OSONA 

Joan Roca i Tió 

President 

AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 

 

Elisabet Ferreres Vergés 

Alcaldessa 

 

Jaume Manau i Terrés 

Secretari 

 

Jaume Salés Malian 

Secretari 
 
 

Intervencions dels regidors/es 
 

L‟Alcaldessa explica que s‟ha de signar aquest conveni per poder-ho passar al Consell Comarcal 
d‟Osona. Es tracta només de la recollida, però no del tractament, o sigui els viatges. El tractament és 
un cost variable i depèn de les tones i per això no se signa en aquest conveni. Els costos són 37.857,81 
€ i 20.379,23 €. Els 20 mil que s‟aproven son dins dels 37 mil i s‟hi inclou el paper, el cartró i el vidre 
que segueix fent en Redorta. Per això, ara només se sotmet a aprovació els 20.379,23 €. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que, o sigui, és en Redorta 
que no compleix amb els contenidors de paper? 
 
L‟Alcaldessa precisa que són els de rebuig que estan plens. En Redorta sí que compleix. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que en Redorta no fa el vidre. 
Fa paper, cartró i envasos. El vidre el fa el germà d‟en Martí i ara ho continua el seu fill. 
 
L‟Alcaldessa diu que, dels 37.857,81 €, només aprovem els 20 mil i escaig. 
 
La Regidora Liliana Vilanova demana quin cost té en Redorta. 
 
L‟Alcaldessa contesta que uns 6.000 e. 
 
La Regidora Liliana Vilanova demana quin és el cost total. 
 
L‟Alcaldessa respon que, als 58.237 (37.857,81+ 20.379,23) s‟hi ha de sumar la part de la deixalleria 
mòbil més les hores de personal més l‟increment de l‟Índex de Preus al Consum. Total el cost previst ve 
a ser uns 70.237 €. 
 
La Regidora Liliana Vilanova demana si se‟ls pot fer arribar aquests costos detallats. 
 
L‟Alcaldessa respon que sí. 
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El Regidors Josep Salvans demana què es pensa fer amb el que es cuida del vidre, si és que hi ha 

problemes. 
 
L‟Alcaldessa respon que s‟hi estarà més a sobre. 
 
La Regidora Liliana Vilanova diu que no entén per què en el preu s‟hi inclou un servei que no es fa. 
 
L‟Alcaldessa diu que van demanar a l‟ajuntament què es cobrava pel servei i van fer un recompte sobre 
els conceptes que actualment s‟estan pagant. 
 
El Regidor Esteve Sidera diu que ells han pressupostat què costaria tot, però hi ha una part que no es 
convenia. 
 
L‟Alcaldessa vol fer notar que Montesquiu va amb un paquet amb el Bisaura. 
 
La Regidora Liliana Vilanova demana per què no s‟ha inclòs la deixalleria mòbil. 
 
L‟Alcaldessa diu que perquè no se‟ls hi va dir. 
 
El Regidor Esteve Sidera diu que això ho porta el Consorci. 
 
La Regidora Liliana Vilanova demana que, amb les quotes que hi ha, qui hi surt guanyant. 
 
Contesta l‟Alcaldessa que Montesquiu hi perd diners perquè s‟han hagut d‟actualitzar els repartiments 
per habitants i territori. 
 
La Regidora Liliana Vilanova manifesta que l‟equip de govern va dir que amb VIGFA era més car. 
 
El Regidor Esteve Sidera contesta que, com que l‟actualització de repartiment sempre s‟hauria hagut de 
fer, amb VIGFA  també sortia més car. 
 
L‟Alcaldessa reitera que és més car pel fet dels percentatges. Quan es va signar el primer repartiment, 
el tant per cent de Montesquiu era baix i en sortia beneficiat, però ara són els percentatges que 
realment toquen. 
 
La Regidora Liliana Vilanova pregunta si el paper i el plàstic no es negocia amb el Consell Comarcal 
d‟Osona sinó amb en Redorta. 
 
L‟Alcaldessa diu que la intenció de l‟equip de govern és fer bé una part i veure després què es fa amb 
l‟altre tema, en el que ja no es depèn del Bisaura. Veure com va un tema i després mirar si surten més 
car les dues empreses. 
 
El Regidor Josep Salvans pregunta si, doncs, no s‟ha demanat pressupost al Consell Comarcal d‟Osona 
pel paper i vidre. 
 
L‟Alcaldessa respon que sí. 

 
El Regidor Josep Salvans diu que si no hi ha un estudi no ho poden saber. 
 
L‟Alcaldessa diu  que els imports són els que ha dit. 
 
El Regidor Josep Salvans diu que es refereix a què si en els altres municipis ho fan amb el Consell 
Comarcal d‟Osona, Montesquiu no ho fa perquè és més car o per què. 
 
L‟Alcaldessa respon que perquè és més car. 
 
La Regidora Liliana Vilanova demana si li poden passar un llistat de les empreses amb el que cobren 
cadascuna d‟elles. 
 
L‟Alcaldessa li diu que sí. 
 
La Regidora Liliana Vilanova demana que s‟hauria d‟explicar les diferents taules i imports que hi ha en 
el document. 
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L‟Alcaldessa diu que s‟haurà de demanar als tècnics que han elaborat el document. 

 
El Regidor Josep Salvans manifesta que a la clàusula deu del document, el primer punt el troba 
correcte, però el segon parla d‟una indemnització a favor del Consell comarcal pel fet que l‟Ajuntament 
no compleixi el preavís. Creu que aquesta clàusula no és correcte  perquè només hi ha penalització per 
a una part i no per a l‟altra, l‟ajuntament. Hauria de ser igual per a les dues parts. 
 
L‟Alcaldessa, després de fer una consulta a tots els regidors, diu que, vist que això que diu el Regidor 
Salvans és lògic i compartit per tots, proposa retirar el punt i no sotmetre‟l a votació perquè no es veu 
clar l‟acord a l‟espera de poder-lo renegociar; i, en  tot cas, tornar a presentar l‟acord en el ple ordinari 
de gener. 

 

 

Aquest punt es retira de l‟ordre del dia per a millor estudi, per la unanimitat dels 

regidors. 

 

 

7. APROVACIÓ INICIAL D’EXPEDIENT 4/2012 DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIES 

 

L‟expedient de modificació de crèdit núm. 4/2012 del vigent pressupost municipal 

adopta la modalitat  de transferència de crèdit, d‟acord amb el detall següent : 

 

 
C. 
oper.  

Sig.  Referència  Prog.  Econom  Import  Text Explicatiu  

041  -  22012001208  152  21001  4000  ENLLUMENAT  

041  -  22012001210  152  21003  4000  CLAVAGUERAM  

041  -  22012001211  920  21201  3000  CEMENTIRI  

041  -  22012001212  340  21202  10000  PISTA POLIESPORTIVA  

041  -  22012001213  340  21203  2000  PISCINES  

041  -  22012001214  152  22100  1000  ENERGIA ELECTRICA  

040  +    152  21005  2000  AIGUA  

040  +    920  21204  1500  EMISSORA  

040  +    920  21300  1200  UTILLATGE , VEHICLES  

040  +    011  31000  7000  INTERESSOS PRESTECS  

040  +    231  48000  3400  ATENCIONS BENEFIQUES  

040  +    331  48903  1900  SUBVENCIONS A ENTITATS  

040  +    331  22609  1200  FESTES POPULARS  

040  +    912  22601  2000  ATENCIONS PROTOCOLARIES  

040  +    920  22200  1800  COMUNICACIONS TELEFONIQUES I 
POSTALS  

040  +    920  22001  1500  PREMSA , REVISTES I PUBLICACIONS  

040  +    920  21600  500  INFORMATICA  

 

 

Aquest expedient que es proposa per a la seva aprovació consisteix en una 

modificació del pressupost vigent, sense alterar la quantia total del mateix, 

mitjançant transferència de crèdits entre partides de diferents grups de programa 

del pressupost de despeses , per un import total de 24.000€, per tal de dotar de 

crèdit disponible a algunes partides que s‟han exhaurit (reparacions xarxa d‟aigua, 

emissora, utillatge/vehicles, interessos préstecs, atencions benèfiques, subvencions 

a entitats, festes, protocol, comunicació, publicacions i informàtica) que es 

finançaran mitjançant la baixa d‟imports de partides que no s‟exhauriran 

(enllumenat, clavegueram, cementiri, pista poliesportiva, piscines i electricitat).   
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Vist allò que preveu la base novena de les bases d‟execució del pressupost de 2012 

pel que fa a la competència del Ple per a l‟aprovació dels expedients de modificació 

de crèdit mitjançant transferència entre partides pressupostàries corresponents a 

diferents grups de programa. 

 

Es proposa al ple municipal l‟adopció dels següents acords : 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 4/2012 del pressupost de 

2012 mitjançant transferència entre partides per un import total de 24.000,00€ 

segons el detall de la part expositiva. 

 

Segon.- Exposar aquest acord al públic mitjançant la publicació d‟edicte al BOP per 

tal que durant els quinze dies hàbils següents al de la publicació, les persones 

interessades hi puguin formular al·legacions. En cas de no presentar-se‟n, 

transcorregut el període d‟informació pública l‟acord esdevindrà definitiu. 

 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
L‟Alcaldessa diu que aquesta modificació és tècnica, amb l‟objectiu de tancar l‟any amb suficients diners 
a cada partida. Vol manifestar que en el concepte “Festes” hi ha comptada la Fira. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar quin cost ha tingut la 
Fira. 
 
Contesta l‟Alcaldessa que mil dos-cents euros. 
 
La Regidora Liliana Vilanova diu que li sorprèn el tema del cementiri, en quant als diners, quan el 
cementiri està com està. 
 
L‟Alcaldessa diu que ja s‟ha fet l‟actuació. El projecte va a part. La humitat ha entrat per la part del 

darrera i estan molt malament. 
 
La Regidora Liiliana Vilanova demana si és segur que donaran els diners. 
 
Respon l‟Alcaldessa que sí. Entra a les meses de negociació de concertació amb Diputació de Barcelona. 
S‟està, ara, a l‟espera del preacord. 
 

 

 

Procés de votació:  

 

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP Abstenció 

Sra Liliana Vilanova Orriols APM-CUP Abstenció 

Sr. Frederic Trapé Farrés CiU A favor 

 

 

 

8.- ADHESIÓ AL CONSORCI ALBA-TER I APROVACIÓ DE CONVENI 
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El Consorci Alba-Ter és una entitat associativa de caràcter local creada arran de 

l‟execució del projecte del mateix nom i que es finança, en part, per l‟aportació de 

fons europeus. D‟aquest projecte inicial que tenia per objectiu l‟estudi i planificació 

integral de la conca fluvial del riu Ter, la nova institució n‟aprofundeix unes 

finalitats més àmplies de desenvolupament de la conca del Ter des d‟un punt de 

vista interterritorial i sota criteris de millora de la qualitat natural i de vida, d‟acord 

amb paràmetres de sostenibilitat. 

 

D‟acord amb els seus Estatuts, el Consorci haurà d‟agrupar bàsicament entitats 

municipals o altres institucions tant públiques com privades que o bé tinguin 

competències directes sobre el territori de la conca fluvial del riu Ter o bé que 

comparteixin un interès amb les finalitat pròpies del Consorci. 

 

El Consorci ALBA-TER, fou constituït solemnement per acord de la seva Assemblea 

constitutiva celebrada el proppassat dia 4 de desembre de 1998 al monestir de 

Sant Pere de Casserres, un cop els ajuntaments promotors n‟aprovaren el text 

definitiu dels Estatuts, que foren així mateix publicats al BOP de Girona nº121 de 

22 de setembre de 1998 i BOP de Barcelona nº 219 de 9 de setembre del mateix 

any. 

 

Per acords de l‟Assemblea General del Consorci Alba-Ter celebrada a Manlleu el dia 

4 d‟octubre de l‟any 2003, es va aprovar inicialment la modificació dels estatuts 

d‟aquesta entitat. Les modificacions en el text dels Estatuts foren publicades al BOP 

de la província de Barcelona núm. 290 del dia 4 de desembre de 2003, al BOP de la 

província de Girona núm. 234 del dia 9 de desembre de 2003 i al DOGC núm. 4034 

de 19 de desembre de 2003. L‟aprovació definitiva de les modificacions del estatuts 

va ser aprovada per l‟Assemblea del Consorci en la sessió del dia 15 de maig de 

2004. 

 

Tenint en compte que la legislació local atorga als municipis competències en 

matèries com ara el medi ambient, abastiments, protecció de la salubritat pública, 

subministrament d‟aigua, neteja i tractament de residus i d‟aigües residuals, 

turisme i d‟altres (art. 66 del text refós de la LLMRLC), l‟exercici i coordinació de les 

quals es considera compatible i apropiat en el si de l‟esmentat Consorci i en el marc 

del territori que comprèn la conca del riu Ter, 

 

Atès que la Corporació municipal considera que les finalitats del Consorci 

coincideixen plenament amb els interessos generals de la població de Montesquiu i 

que la integració del nostre Ajuntament a l‟esmentat ens suposarà la participació en 

un projecte d‟estudi i gestió global del riu Ter i de la seva conca que ha de 

beneficiar directa o indirectament al nostre municipi i els seus habitants, 

 

Atès el que disposen els arts. 269 del text refós de la Llei 8/87, de 15 d’abril, 

Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 313.1 del Reglament d’obres, activitats i 

serveis dels ens locals aprovat per D. 179/95, de 13 de juny, en relació als arts. 2 i 

7  dels Estatuts del Consorci aprovats definitivament, a proposta de l‟alcaldia i vist 

l‟informe favorable emès per la secretaria municipal, 

 

 

Es proposa al Ple municipal l‟adopció dels següents ACORDS : 
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Primer.- Aprovar l‟adhesió de l‟Ajuntament de Montesquiu al Consorci Alba-Ter.  

 

Segon.- Aprovar el text dels Estatuts pels quals s‟ha de regir el Consorci amb les 

modificacions aprovades inicialment per acord de l‟Assemblea General celebrada a 

Manlleu el dia 4 d‟octubre de l‟any 2003 i definitivament per l‟Assemblea General en 

la sessió del dia 15 de maig de 2004. Aquestes modificacions foren publicades al 

BOP de la província de Barcelona núm. 290 del dia 4 de desembre de 2003, al BOP 

de la província de Girona núm. 234 del dia 9 de desembre de 2003 i al DOGC núm. 

4034 de 19 de desembre de 2003. 

 

Tercer.- Publicar l‟anunci dels acords d‟adhesió al Consorci i d‟aprovació dels 

Estatuts al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya pel termini de 30 dies, transcorregut el qual sense suggeriments o 

reclamacions, s‟entendran elevats a definitius sense necessitat de cap altre acord. 

 

Quart.- Nomenar la Sra. Elisabet Ferreres Vergés, Alcaldessa-Presidenta d‟aquest 

Ajuntament per tal que actuï com a representant municipal al sí de l‟Assemblea 

General del Consorci des d‟aquest mateix moment i en els termes que determinen 

els Estatuts. La delegació d‟aquesta representació podrà acreditar-se per substitució 

automàtica a favor del Sr. Esteve Sidera Jubany, regidor d‟aquest Ajuntament o en 

qualsevol altre regidor/a, d‟acord amb el que la legalitat determina per a les 

delegacions. 

 

Cinquè.- Establir l‟obligació de fer una aportació econòmica en concepte 

d‟aportació municipal al funcionament del Consorci d‟acord amb les quotes fixades 

per l‟Assemblea General. En qualsevol cas, l‟ingrés d‟aquesta quota es farà durant 

el primer semestre de l‟any, sense perjudici d‟altres acords que pugui prendre 

l‟Assemblea General del Consorci. 

 

Sisè.- Donar trasllat d‟aquests acords al Consorci Alba-Ter, mitjançant tramesa de 

certificat de l‟acord a la seu de la seva secretaria, a l‟Ajuntament de Manlleu. 

 

Això no obstant, el Ple decidirà el que estimi més oportú. 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
L‟Alcaldessa diu que el President i el Gerent del Consorci Alba Ter li van explicar les actuacions que fa el 
Consorci. Montesquiu ja n‟havia format part, però se‟n va sortir. Ara volen fer una actuació dins del 
nostre terme, que ens afecta. Com que sembla que se‟n pot treure rendiment i a més hi ha una revista 
que editen on es promocionaria, també, el poble de Montesquiu, li sembla que és una bona opció. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar quina és aquesta 
actuació. 
 
L‟Alcaldessa respon que és sobre la millora i senyalització del camí del Parc. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Josep Salvans per demanar quin rendiment se‟n 
treurà. 
 
L‟Alcaldessa diu que serà el que digui l‟estudi que s‟ha encarregat. Si l‟actuació no es fa, es tornarà a 
sortir del Consorci. 
 

 

 

Procés de votació:  
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Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sra Liliana Vilanova Orriols APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CiU A favor 

 
 

 

9  

EXPEDIENT DE CESSIÓ DE BÉ PATRIMONIAL  

 

Vist que, amb data 27.11.2012, es presentà una sol·licitud per l‟Ajuntament de 

Sant Quirze de Besora per adquirir el vehicle tot terreny marca Nissan model Pick-

Up 2.7, de cinc places, amb matrícula B-7205-TY. 

Vist que, amb data 4 de desembre de 2012, el Secretari va emetre un informe 

sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 

Vist el certificat, amb data 4 de desembre de 2012, que ha emès el Secretari sobre 

el caràcter patrimonial del bé. 

Vist que, amb data 27.11.2012 s‟ha emès informe tècnic sobre el valor del bé. 

Atès el que estableix l‟article 47.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de 

les bases del règim local. 

 

 

Es proposa al Ple l‟adopció del següent ACORD 

 

Primer.- Iniciar l‟expedient per a cedir gratuïtament el bé patrimonial vehicle tot 

terreny marca Nissan model Pick-Up 2.7, de cinc places, amb matrícula B-7205-TY 

a favor de l‟Ajuntament de Sant Quirze de Besora per a destinar-lo a finalitats 

d‟utilitat pública o d‟interès social, complint els interessos de caràcter local.   

Segon.- Sotmetre l‟expedient a un  període d‟informació pública per termini de 

trenta dies mitjançant l‟anunci en el Butlletí Oficial de la Província amb la finalitat 

de que els interessats presentin les al·legacions que estimin pertinents.  

Tercer.- Trametre l‟expedient per al seu coneixement a l‟òrgan competent de la 

Generalitat de Catalunya. 

Quart.- Que finalitzada la publicació, es prossegueixin els demés tràmits de 

l‟expedient, i que s‟elevi al Ple per a la seva aprovació per majoria absoluta. 

 

 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
L‟Alcaldessa diu que es tracta del pick-up vell, que no es fa servir i pel qual s‟ha interessat l‟Ajuntament 
de Sant Quirze de Besora. Com que ningú no l‟ha demanat a Montesquiu i no té cap valor, havent-hi 
reciprocitat amb Sant Quirze, es veu bé cedir-los-el. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar quan pagarien pel 
vehicle. 
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L‟Alcaldessa diu que té un valor zero. 

 
La Regidora Liliana Vilanova diu que ho troben estrany ja que hi pot haver una entitat del poble que el 
podia haver demanat. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que aquest vehicle porta més de 
dos anys aturat, però va tenint despeses (ITV, assegurança, etc...). Si l‟ajuntament l‟hagués de posar 
en funcionament tindria un cost molt elevat. 
 
La Regidora Liliana Vilanova demana si s‟ha pensat a vendre‟l. 
 
L‟Alcaldessa diu que no perquè no té cap valor. Està per dur a la deixalleria. 
 

 

 

Procés de votació:  

 

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP En contra 

Sra Liliana Vilanova Orriols APM-CUP En contra 

Sr. Frederic Trapé Farrés CiU A favor 

 
 

 

10. MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D´ESCOLA CATALANA. 

 

Atès que l‟esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa 

(LOMCE), elaborat pel Ministeri d‟Educació i presentat el 4 de desembre als 

consellers autonòmics per part del ministre d‟Educació, José Ignacio Wert, atempta 

greument contra el model d‟immersió lingüística a Catalunya. 

 

Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d‟Educació (LOE) donava el mateix rang a 

l‟assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i 

que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues 

llengües havien de ser objecte d‟ensenyament, sent el català el centre de gravetat 

del sistema educatiu a Catalunya.  

 

Atès que la Llei d‟Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País 

en matèria d‟educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, 

garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els 

alumnes els nivells adequats de coneixement d‟ambdues llengües al finalitzar 

l‟ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d‟avaluació 

efectuades.  

 

Atès que durant més de 30 anys el model d‟immersió lingüística ha contribuït de 

manera decisiva a millorar l‟ús social de la llengua catalana, garantint i promovent 

la igualtat d‟oportunitats en una societat cohesionada. 

 

Pels motius exposats, l‟Ajuntament de Montesquiu aprova la següent moció, 

adoptant els següents ACORDS 
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Primer: manifestar el nostre rebuig rotund a l‟esborrany de Llei Orgànica de Millora 

de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d‟Educació. 

 

Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament 

d‟Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i en 

totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el model 

lingüístic de la nostra escola.  

 

Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d‟Educació de Catalunya (LEC), 

que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l‟Estatut 

d‟Autonomia de Catalunya i que és l‟eina que garanteix que no se separen els 

infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del 

castellà. 

 

Quart: donar trasllat d‟aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de 

Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, 

 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
El Regidor Frederic Trapé, amb permís de la Presidència, diu que des de CiU s‟ha demanat d‟entrar-la i 
això és el que fa. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que, com a CUP, demanaria 
que es retirés aquesta moció per a consensuar-ne una altra de pròpia de Montesquiu. Diu que estan 
d‟acord amb el que diu però que hi troben mancances. 
 
El Regidor Frederic Trapé diu que el seu grup ha entrat aquesta moció i no la retirarà. A l‟hora de votar, 
ja es veurà si s‟aprova o no. 
 
La Regidora Liliana Vilanova precisa que ella ho deia en benefici del consens. 
 
El Regidor Frederic Trapé diu que ell la manté tal com l‟ha presentada. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Josep Salvans diu que el que no pot ser és que se‟n 
presentin dues. 
 
L‟Alcaldessa crec que no costa res votar-la i, després, trobar un altre text de consens. 
 
La Regidora Liliana Vilanova conclou que si aquesta és la de CiU, ERC i la CUP en facin una altra i es 
presenta en un proper Ple. 
 
L‟Alcaldessa, abans de posar a votació la moció presentada, vol desitjar Bones Festes i Bon Nadal a 
tots. 

 

 

S‟aprova per unanimitat. 
 

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

les 18:36 h.,  de la que s‟estén la present acta. En dono fe.  

 

 Vist-i-Plau         El Secretari 

        L‟Alcaldessa            
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Elisabet Ferreres Vergés          Jaume Salés Malian 


