
AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
  

 

 

PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE 22 DE DESEMBRE DE 2011 

 

A  les 4 de la tarda del 22 de desembre de 2011, es constitueix, en sessió 

extraordinària i urgent , 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 presidits 

per: 

 

L’alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup d’ERC els regidors 

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. Albert Roma Martí CIU 

 

 

Assistits per la Secretària-Interventora Accidental Maria Rosa Vilaplana 

Penella, amb delegació de funcions per resolució núm. 01/2011 de 21 de 

desembre del Secretari-Interventor Isidre Llucià Sabarich i decret de l’alcaldia de 

nomenament número 46/2011 de 21 de desembre. S’informa que aquesta sessió 

no serà gravada, sense que ningú manifesti cap objecció. 

 

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a les 4 i 5 minuts de la 

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

procedeix a tractar els punts següents: 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Ratificació de la urgència de la convocatòria del Ple 

2. Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances per a 

l’exercici de 2012. 

3. Operació tresoreria. Pòlissa de crèdit exercici 2012 

4. Aprovació Compte General exercici 2010 

 

 

1.- RATIFICAR LA URGÈNCIA DEL PLE 

L’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 

Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 

determina que són sessions extraordinàries urgents les convocades per l'Alcalde 

o President quan la urgència de l'assumpte a tractar no permet convocar la 

sessió extraordinària amb una antelació mínima de dos dies hàbils, tal com 
exigeix la Llei 7/1985, de 2 d'abril. 

En aquest cas ha d'incloure's com a primer punt de l'ordre del dia el 
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pronunciament del ple sobre la urgència o no del Ple. 

Atès que la normativa de la Diputació de Barcelona, pel que fa a la publicació 

d’acords en el Butlletí Oficial de la Província, determina que per a poder publicar 

l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de les Ordenances Municipals per 

a l’exercici del 2012 cal fer-ne la tramesa com a màxim el dia 23 de desembre. 

Atès que la data límit per a presentar al·legacions era el dia 20 de desembre, 

només es pot convocar el Ple el dia 21 de desembre, en el cas d’haver-s’hi 
presentat al·legacions, com és el cas. 

Atès que el Ple s’ha de celebrar com a màxim el dia 22 de desembre per tal de 

poder complir els terminis determinats per la Diputació de Barcelona, no hi ha 

cap altre solució que convocar el Ple el dia 21 de desembre per a celebrar-lo el 
dia 22 de desembre. 

Atès que no ha estat possible convocar la sessió extraordinària amb una 

antelació mínima de dos dies hàbils, tal com exigeix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

s’ha d'incloure's com a primer punt de l'ordre del dia el pronunciament del ple 

sobre la urgència o no del Ple, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Acord.-  Ratificar la urgència de la convocatòria del present Ple, en base a allò 

que estableix l’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 

que s’aprova el Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals. 

 

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

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP En contra 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP En contra  

Sr. Albert Roma Martí CIU En contra 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Intervenció dels Regidors/es 

 

Albert Roma, del grup municipal de CIU, i Josep Salvans i Liliana Vilanova, del grup municipal 

d’APM-CUP manifesten la seva disconformitat amb la urgència, que es podria haver evitat si les 

coses s’haguessin fet en el seu moment i hi hagués més previsió. 
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2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES ORDENANCES FISCALS I PREUS 

PÚBLICS PER A  L’EXERCICI 2012. 

 

En el Ple de la Corporació de 3 de novembre de 2011, es va aprovar la 

modificació i aplicació de les ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici de 

2012. Posteriorment, i mitjançant la publicació dels corresponents Edictes, foren 

exposades al públic en els BOP d’11 i 15 de novembre de 2011. 

 

Contra aquesta aprovació inicial, s’han presentat les següents al·legacions: 

 

 Grup municipal de CIU, amb data 19.12.2011 i registre d’entrada núm. 

1664.  

 

Aquestes al·legacions no preveuen cap aportació de caràcter determinant que 

obliguin a l’equip de Govern a replantejar-se el contingut ni el redactat del 

projecte d’ordenances presentat a l’aprovació inicial  

 

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

acord: 

 

Primer.-  Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal de CIU. 

 

Segon.- Aprovar definitivament la modificació i aplicació de les ordenances 

fiscals i preus públics per a l’exercici de 2012. 

 

Tercer.-  Publicar el text íntegre de la modificació i aplicació de les ordenances 

fiscals i preus públics per a l’exercici de 2012, en el BOP. 

 

Quart.-  Notificar el present acord, d’acord amb allò que estableix la legislació 

corresponent de procediment administratiu, a tots els interessats que han 

presentat al·legacions. 

 

 

 

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

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP En contra 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP En contra  

Sr. Albert Roma Martí CIU En contra 

 

 

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

 

Intervenció dels Regidors/es 

 

La regidora del grup municipal APM-CUP Liliana Vilanova demana una còpia de l’escrit 

d’al·legacions presentat pel grup de CIU.  
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OPERACIONS FINANCERES 

C17.02.01 OPERACIÓ DE TRESORERIA. POLISSA DE CRÈDIT 

EXERCICI 2012 

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

un acord del Ple de la Corporació de 24 de març de 2009, es va concertar una 
operació de tresoreria, que va ser renovada l’any 2010. 

Considerant que es necessària procedir a renovar novament 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 75%. 

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 Unnim (abans Caixa de Manlleu), per un import de 
120.000,00 €, que s'haurà de cancel·lar en un termini màxim d’un any.  

Segon.- Aprovar el projecte de contracte amb l'entitat financera expressada, 

que s'adjunta a aquest acord com a part integrant del mateix, amb les 

condicions financeres següents: 

crèdit màxim autoritzat  120.000,00 € 

índex aplicable   euribor a 3 mesos 

tipus d’interès fix   6,25 

comissió d’estudi   0,25 

comissió d’obertura   0,85 

periodicitat d’amortització  trimestral  

comissió de disponibilitat  0,25 

Tercer.- El pagament de les obligacions derivades d'aquesta operació de crèdit a 

curt termini no resta garantit específicament.  
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Quart.- 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. 

Cinquè.- Facultar l'alcalde per a la formalització d’aquesta operació de tresoreria 

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

 

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

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Abstenció 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP Abstenció  

Sr. Albert Roma Martí CIU En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor, 1 vot en contra i 2 

abstencions). 

 

 

 

 

4.- ACORD DE PLE D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 

2010 

 

La Comissió Especial de Comptes d’aquest Ajuntament va examinar, en sessió 

celebrada en data 20 de setembre, el COMPTE GENERAL, d’aquesta Entitat 

corresponent a l’exercici de 2010, en atenció als informes preceptius emesos en 

els seus expedients, i dels quals es desprèn que es troben conformes al que 

disposa la normativa vigent. L’expedient ha estat sotmès a informació pública 

durant quinze dies i vuit més, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de 

la Província de 18 d’octubre de 2011. 

 

Intervenció dels Regidors/es 

 

La regidora del grup municipal d’APM-CUP Liliana Vilanova pregunta si s’han mirat les condicions 

de contractació de la pòlissa amb altres entitats financeres. 

També pregunta quina disposició hi ha ara mateix de la pòlissa. 

Respon l’Alcaldessa que a data d’avui i a curt termini les condicions de l’entitat proposada són les 

millors per l’Ajuntament. I que hi ha uns 12.000€ disposats. 

 

El regidor del mateix grup Josep Salvans pregunta si calia fer un ple urgent per això. Manifesta 

que el seu grup s’abstindrà perquè consideren que se’n podria haver parlat abans. 

 

Respon l’Alcaldessa que cal renovar la pòlissa abans de final d’exercici.  

  

El regidor del grup municipal de CIU Josep Salvans diu que hi votarà en contra perquè no s’ho ha 

pogut mirar. 
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A l’informe emès per la Comissió Especial de Comptes s’hi incorporà l’escrit 

d’objeccions que hi presentà el Grup Municipal de CiU 

 

Així mateix, a l’expedient s’hi va incorporar l’escrit d’al·legacions presentat per la 

CUP-APM en el tràmit d’exposició pública. 

 

Per tot el que s’ha exposat en els apartats anteriors es proposa al Ple de la 

Corporació l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la CUP-APM i per CIU. 

 

Segon.- Aprovar al Compte General de l’Ajuntament de Montesquiu 

corresponent a l’exercici econòmic de 2010, integrat per: 

 

 Estat i comptes anuals de l’ajuntament. 

 

Tercer.- 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: 
Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP En contra 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP En contra  

Sr. Albert Roma Martí CIU En contra 

 

 

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

 

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

quan falten 6 minuts per 2/4 de 5 de la tarda, de la que s’estén la present acta. 
En dono fe. 

 

Intervenció dels Regidors/es 

 

El regidor del grup municipal de CIU manifesta que el seu grup va presentar un escrit 

d’al·legacions del que no es parla en aquesta proposta d’acord. S’hi incorpora. 

 

La regidora del grup municipal APM-CUP Liliana Vilanova i el regidor del mateix grup Josep 

Salvans insisteixen en el contingut de les al·legacions formulades, pel que fa a la tramitació del 

cpmpte general de l’exercici 2010. 

    


