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PLE EXTRAORDINARI DE 25 de JUNY DE 2013 

 

 

 

A les 19:00 hores del dimarts dia 25 de juny de 2013, 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 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP 

Sra. Liliana Vilanova Orriols 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 7 i cinc minuts de la 

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

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

1. Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2012. 

2. Aprovació inicial d’expedient de modificació de crèdit 01/2013. 

3. Moció d’ERC sobre l’exercici de la sobirania fiscal. 

4. Presa de coneixement de renúncia de Regidor del grup municipal d’ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis 

 

 

 

1. 1.-DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

DE 2012. 

 

Vist el Decret 26/2013 de 21 de maig, d‟aprovació de la liquidació del pressupost de 

2012 quin text es transcriu literalment tot seguit : 

 

DECRET D’ALCALDIA 

Núm. 26/2013, de 21  de maig de 2013 
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Vist l‟expedient de liquidació  del pressupost de 2012, formulada per l‟interventor 

en compliment del que disposa el punt 3 de l‟article 191 del text refós  de les 

hisendes locals aprovat per Reial  Decret Legislatiu 2/2004  de 5 de març. 

 

 

Resultant  que la liquidació  de despeses  i ingressos pendent de l‟any anterior que 

han d‟ incorporar-se en concepte de resultes al pressupost refós no produeix 

dèficit . 

 

HE RESOLT: Aprovar la següent liquidació: 

 

Existència a caixa a 31 de desembre de 2012 61.531,66 € 

Pendent cobrament a la mateixa data 544.502,78 € 

Suma 606.034,44 € 

  

Pendent de pagament a la mateixa data -11.683,98  € 

  

Romanent de tresoreria 617.718,42 € 

  

Saldo de dubtós cobrament 8.221,24 € 

  

Romanent per despeses afectades 10.966,00 € 

  

Total romanent per despeses generals 598.531,18 € 

 

Montesquiu a 21 de maig de 2013. 

 

        L‟Alcaldessa       Davant meu 

             El Secretari 

    Elisabet Ferreres i Vergés           Jaume Salés Malian 

 

 

 
 

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

L‟Alcaldessa explica el quadre que consta en el dictamen, destacant que es presenta un balanç d‟un 
romanent de tresoreria de 617.718, 42 € de superàvit, del quals, si es descompta les despeses 
afectades, dóna un romanent per a despeses general de 598.531,18 €. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per fer constar que només hi ha un 
full i que no han pogut consultar els comptes. 

Contesta l‟Alcaldessa que és així perquè només s‟ha de donar compte del decret dictat de liquidació del 
pressupost. 

  

El Plenari municipal en queda assabentat. 
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2. APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT 01/2013 DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT DEL PRESSUPOST 

 

Vist que l‟Ajuntament de Montesquiu ha de procedir a la realització de despeses i  

que no hi ha en el pressupost vigent cap partida destinada a la seva realització i cal 

modificar, en conseqüència, el pressupost municipal. 

 

Davant l‟existència d‟aquestes despeses que no es poden demorar fins a l‟exercici 

següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació 

es insuficient i no ampliable, i atès que es disposa de romanent líquid de Tresoreria 

segons els estats financers i comptables resultants de la liquidació de l‟exercici 

anterior. 

 

Atès que en data 18 de juny de 2013, es va emetre informe de Secretaria sobre la 

Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 

Atès que en data 18 de juny de 2013 es va emetre Informe d‟Avaluació del 

Compliment d‟Avaluació de l‟Objectiu d‟Estabilitat Pressupostària.  

 

Atès el que disposa l‟article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual 

s‟aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en l‟article 

22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es 

proposa l‟adopció del següent acord: 

 

PRIMER.-  Aprovar inicialment l‟expedient de modificació de crèdits núm. 01/2013, 

en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de 

Tresoreria resultant de la liquidació de l‟exercici anterior i en majors ingressos, 

d‟acord amb el resum per capítols següent: 

 

 

   

Modif 1/2013 

 

 

 

 INGRESSOS PARTIDA IMPORT   DESPESES PARTIDA  IMPORT 

       

 
44000 35.000,00 

  
920,22706 45.966,00 

 
72000 196.675,35 

  
321,61005 44.097,25 

 
74000 44.097,25 

  
92.061.006 196.675,35 

 
74001 61.845,45 

  
164,61008 61.845,45 

 
87010 10.966,00 

    

  
348.584,05 

   
348.584,05 

       

       

 
2013 

     

 
Ingressos Capítols Despeses 

  

 

213.936,00 € I 327.821,00 € 

  

 
4.000,00 € II 349.616,00 € 
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195.610,00 € III 37.502,00 € 

  

 
370.285,00 € IV 56.858,00 € 

  

 
3.000,00 € V 302.618,05 € 

  

 
0,00 € VI 0,00 € 

  

 
302.618,05 € VII 0,00 € 

  

 
10.966,00 € VIII 0,00 € 

  

 
0,00 € IX 26.000,00 € 

  

 

1.100.415,05 
€   1.100.415,05 € 

  

        

 

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial 

de la Província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats 

podran examinar-lo i presentar reclamacions. L‟expedient es considerarà 

definitivament aprovat si durant el citat termini no s‟han presentat reclamacions; 

en cas contrari, es disposarà d‟un termini d‟un mes per a resoldre-les 

      

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

L‟Alcaldessa explica que aquesta modificació de pressupost es fa, bàsicament, pel tema de tenir partida 
pressupostària de cara a poder contractar la inversió dels nínxols del cementiri nous que s‟han de 
construir, alhora que s‟aprofita per afegir altres variacions en diferents aplicacions pressupostàries. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé demana que són els deu mil euros que 
hi ha en el quadre de modificació de pressupost. 

L‟Alcaldessa diu que són el romanent afectat al 2012. 

El Regidor Frederic Trapé demana que, per arribar als 35.000 €, els 10.000 € que falten que són. 

L‟Alcaldessa respon que en el pressupost hi ha de ser. L‟únic que es fa és crear partides per poder 
incorporar-ho i pagar-ho. 

El Regidor Frederic Trapé insisteix que hi ha una confusió perquè es parlar del tema d‟en Luján en dos 
llocs, en un és de 9.033,51 € i en l‟altre de 35.000 €. 

L‟Alcaldessa diu que quan es modifica el pressupost aquest ha de seguir quadrant en conjunt, ni 
parcialment entre les partides. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar si el FEDER és pels 
carrers del poble. 

L‟Alcaldessa contesta que els carrers són al PUOSC. El FEDER és per al camí ral més una part de dos 
carrers ja executats, només la part elegible. 

La Regidora Liliana Vilanova insisteix a preguntar si el FEDER és només el camí ral. 

Contesta, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que és per al Passeig del Ter. 

El Regidor Frederic Trapé demana si es dóna el FEDER quan s‟ha fet l‟obra i pagada. 

L‟Alcaldessa contesta que sí. 

La Regidora Liliana Vilanova demana quan començaran les obres d‟aquests carrers. 

L‟Alcaldessa contesta que es faran al 2013. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si tenen el projecte a l‟ajuntament. 

L‟Alcaldessa contesta que sí. 
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Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC SÍ 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC SÍ 

Sr. Xavier Soler  Llopis ERC SÍ 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC SÍ 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP SÍ 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP SÍ 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU SÍ 

 

 

 

3. MOCIÓ D’ERC SOBRE L’EXERCICI DE LA SOBIRANIA FISCAL 

 

 

 

Catalunya pateix dins l‟Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que afecta i 

agreuja la retallada de prestacions socials bàsiques com la sanitat, els serveis 

socials i l‟educació, perjudica l‟economia del nostre país i fa encara més pregona la 

crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial virulència.  

Simultàniament a aquest espoli fiscal, l‟Estat espanyol ha demostrat una absoluta 

deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en 

no satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia 

legislació espanyola reconeix.  

 

L‟espoli fiscal i els deutes de l‟Estat amb Catalunya han anat mantenint-se al llarg 

dels anys, fins i tot mentre s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests 

moments, és homologable a la dels països rics d‟Europa, mentre es reben unes 

prestacions socials molt allunyades de les mitjanes europees.  

 

Davant d‟aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans 

passin de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i 

posar les bases per a una solució definitiva.  

 

Així doncs, per assolir l‟objectiu de posar fi a l‟espoli fiscal i corregir aquest tracte 

discriminatori és peremptori que la nostra institució més representativa, la 

Generalitat de Catalunya, tingui el control directe sobre tots els impostos que es 

paguen a Catalunya, de manera que les Institucions i els ciutadans i les ciutadanes 

del nostre país els liquidin a l‟Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a 

l‟Agència Tributària espanyola, que actualment recapta prop del 95% dels impostos 

suportats a Catalunya.  

 

Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i 

compromesa amb les dificultats socials que patim a resultes de la situació 

econòmica, podem i hem de contribuir a posar fi a aquest espoli que pateix 

Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant, des d‟aquest moment, a 

l‟Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l‟Agència 

Tributària espanyola.  
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ACORDS: 

 

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya i a l‟Agència Tributària de Catalunya 

que estableixin un protocol d‟actuació que permeti fer els pagaments de l‟Impost 

sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l‟Impost sobre el Valor Afegit (IVA) 

a l‟esmentada Agència, duent a terme, els canvis normatius necessaris. 

 

Segon.- Exercir tot seguit, un cop establert el protocol d‟actuació, la sobirania 

fiscal i ingressar els pagaments efectuats per l'Ajuntament de Montesquiu, 

corresponents a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també 

en cas d'haver-n'hi, els corresponents a l'Impost sobre el Valor Afegit, quan sigui 

possible, a l'Agència Tributària de Catalunya en lloc d'efectuar-los a l'Agència 

Tributària espanyola com s'han realitzat fins ara.  

 

Tercer.- Un cop establert el protocol, habilitar els mecanismes necessaris per tal 

d‟assessorar i donar cobertura a aquells ciutadans o empreses de Montesquiu que 

vulguin acollir-se a aquesta pràctica a nivell particular.  

 

Quart.- Notificar l‟adopció dels presents acords a la Conselleria d'Economia i 

Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a l‟Agència Tributària de Catalunya, i a 

les entitats municipalistes de Catalunya (FMC i ACM).  

 

 

 
 

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

L‟Alcaldes comença la seva intervenció dient que el grup municipal APM-CUP ha presentat unes esmenes 
sobre el punt 3 de l‟ordre del dia, que és el que ara s‟ha de tractar, demanant una votació separada de 
diferents punts de la proposta d‟acord. L‟Alcaldessa manifesta que el fet de voler introduir esmenes és 
voler modificar l‟ordre del dia i no es pot modificar perquè així ho diu la llei. Per tant, no es poden votar 
les esmenes. A més, es demana introduir nous acords. La moció ja es veu que no es pot perquè les 
esmenes no s‟adiuen amb el conjunt de la moció presentada inicialment pel grup que ella representa.  

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar si és que les mocions 
no es poden modificar. 

L‟Alcaldessa diu que el que es pretén aquí amb les esmenes és modificar-ho perquè introdueix esmenes 
a l‟ordre del dia. Si es volgués tractar les esmenes segurament es requeriria informe del Secretari de la 
Corporació. L‟Alcaldessa demana al Secretari, precisament, si vol expressar la seva opinió al respecte. 

El Secretari manifesta que la legislació vigent no permet que es tractin assumptes, en plens 

extraordinaris com aquest, no que estiguin a l‟ordre del dia, éssent, fins i tot, nul qualsevol acord 
adoptat en assumptes no compresos en l‟ordre del dia. Per tant, en aquí es  demana fer esmenes a 
l‟ordre del dia i això no és possible perquè aquest no es pot modificar. Una altra cosa és que es pugui 
negociar i consensuar una moció, que sí que es pot, sempre i quan hi estigui d‟acord el grup o grups 
que l‟han presentada, però que si no hi ha acord s‟hauria de votar, únicament, la moció presentada i 
que es recull en l‟ordre del dia. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que en principi està d‟acord 
amb la moció tal com s‟ha presentat però que li agradaria que, si es vota a favor, ja no sigui només la 
moció d‟ERC sinó dels grups que hi votin a favor. Per ell, diu, és important aquest matís. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que estan sorpresos perquè el seu grup entra una moció per a un Ple i 
l‟equip de govern no els ha trucat per parlar-ne i, en canvi, ara presenten una altra moció semblant 
però diferent a la presentada per ells, perquè es tracti abans que la seva. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir a la Regidora Vilanova que si 
ella hagués volgut consensuar la seva moció, quan la va presentar podia haver fet el pas. Li recorda 
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que l‟última moció que es va consensuar va ser a iniciativa de l‟equip de govern. 

La Regidora Liliana Vilanova li contesta que el que és lleig és que es convoqui un ple extraordinari per 
presentar aquesta moció. 

L‟Alcaldessa intervé per dir que el seu grup ja la tenia a punt i per això la presenten. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que el grup que ella representa té iniciativa política i que l‟equip de 
govern no els la trauran pas. 

L‟Alcaldessa li diu que ells fan el mateix. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que ella no sap si volen presentar una moció. 

L‟Alcaldessa li diu que ho demani. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que aquesta és la manera de fer política de l‟equip de govern. 

L‟Alcaldessa conclou el debat dient que es passi a votar la moció. 

El Regidor Frederic Trapé demana si es farà constar que la moció no és només d‟ERC sinó que és d‟ERC i 
de CiU a l‟hora de notificar-la. 

L‟Alcaldesa hi accedeix. 

La Regidora Liliana Vilanova, un cop duta a terme la votació, manifesta que li sorprèn que Diputats del 
mateix grup que l‟equip de govern hagin fet el pas i l‟equip de govern municipal no el faci. 

  

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP Abstenció 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Abstenció 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 

 

 

4. PRESA DE CONEIXEMENT DE RENÚNCIA DE REGIDOR DEL GRUP 

MUNICIPAL D’ERC SR. XAVIER SOLER LLOPIS 

 

Vist que amb data 4 de juny de 2013 s‟ha presentat en aquest Ajuntament escrit 

del Sr. Xavier Soler Llopis, regidor d‟aquesta Corporació, en el que es formalitzava 

la renuncia voluntària al càrrec de regidor d‟aquest Ajuntament que ostenta des 

que va prendre possessió del càrrec, el dia 11 de juny de 2011. 

 

Vist que la renuncia del càrrec no serà efectiva fins que sigui sotmesa al Ple de la  

Corporació. 

 

Vist allò que estableixen els articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986 de 26 de 

novembre, per el que s‟aprova el Reglament d‟ Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats Locals, i el 182 de la Ley Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

Régimen Electoral General. 

 

 

El Ple por unanimitat ACORDA : 

 

Primer.- Prendre  coneixement de la renuncia al càrrec de regidor de l„Ajuntament 

de Montesquiu que realitza el Sr. Xavier Soler Llopis. 
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Segon.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè lliuri a 

l„Ajuntament de Montesquiu la credencial de la Sra. ANNA CASTANY PARET, titular 

de D.N.I. núm. 77.477.131-K, següent a la llista de la candidatura d‟ERC que va 

concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè pugui prendre possessió del 

seu càrrec en el proper Ple, després d‟obtinguda dita credencial. 

  

 
 

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

L‟Alcaldessa cedeix la paraula al Regidor Xavier Soler, el qual manifesta que no té res preparat. Diu que 
ha estat una experiència interessant, ho  hagi fet més bé o més malament. Vol demanar disculpes si ha 
fet res incoherent. Creu que tothom hauria de passar per aquesta experiència i encoratja a tots a seguir 
endavant, cadascú segons les seves idees, perquè hi ha coses que no s‟aconsegueixen individualment 
però sí col·lectivament. Acaba dient que desitja que la resta del consistori segueixi endavant i que 
siguin forts per lluitar contra el sistema, el qual ja és força agressiu. Manifesta, finalment, que té un 
sentiment de buidor a hores d‟ara. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dirigir-se al Regidor Soler dient-li 
que li agraeix el temps que ha estat regidor, que el que ha fet ha estat en voluntat de fer-ho bé, s‟hi 
hagi fet o no. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar com quedarà el 
cartipàs municipal. 

L‟Alcaldessa li contesta que, quan prengui possessió la nova regidora, ja informarà sobre el cartipàs. I 
dirigint-se al Regidor Soler li diu el següent: 

“Voldria dir quatre paraules d‟acomiadament. 

En primer lloc, voldríem agrair al Xevi la feina feta conjuntament al llarg d‟aquests dos anys de 
legislatura, tot i que en fa sis que ha estat dedicant el seu temps a treballar pel poble des de 
l‟Ajuntament. Ha estat regidor d‟ensenyament, benestar social i cultura. Ha estat dos anys difícils ja que 
la situació actual del nostre país i, per tant, del nostre poble és complicada, tan socialment com 
econòmicament, però crec que l‟esforç que s‟ha fet des de les seves regidories està donant els seus 
fruits, ja que hem pogut mantenir la Llar d‟infants, les ajudes a entitats culturals, la continuïtat i suport 
a la Residència Els Tells i el manteniment de la subvenció dels llibres a l‟escola El Rocal. Això significa 
que en Xevi ha estat una persona i un regidor responsable i seriós en les seves funcions. 

Personalment, crec que ha estat un bon company de camí, ja que és una persona clara i sincera, de 
fàcil tracte i obert a tot. Tot i tenir poca disponibilitat horària, per motius laborals, l‟he tingut al costat 
tots aquells moments en què l‟he necessitat. He passat hores amb ell i la resta de l‟equip, parlant i 
intentant resoldre situacions del dia a dia. 

Gràcies Xevi, pel teu suport en totes les decisions i actuacions que hem pres en comú. Vull desitjar-te 
tota la sort i felicitat possible en aquesta nova etapa. 

Voldria acomiadar-te amb uns versos del poema “Vull somiar el demà” de Miquel Martí i Pol, ja que sé 
que és un dels poetes que t‟agraden. Diuen així: 

     No em vull negar cap demà 

     per una almoina 

     de llum del passat. 

 

     Crec en qui creu en mi 

     i en la promesa d‟un temps 

     tan lluminós 

     com els colors 

     que dibuixen l‟arc que em tensa 
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     tant el temps com l‟esperança. 

 

     Vull compartir el recer 

     dels anys que tinc davant meu 

     amb gent de pau 

     vora del mar 

     perquè em gronxi tots els somnis 

     i em mantingui sempre el cor viu. 

 

     Canto i cantant 

     vaig caminant 

     que amb la cançó 

     sempre miro endavant. 

 

     Vull somiar 

     el meu demà 

     ple de força 

     i el goig d‟estimar”. 

 

El Regidor Xavier Soler  diu que no ha fet res sense que abans ho hagi parlat amb l‟equip de govern. El 
mèrit és haver-ne parlat entre tots, I conclou dient que seguiran treballant junts. 

 

  

 

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

quan són les 19:32 hores,  de la que s‟estén la present acta. En dono fe.  

 

 Vist-i-Plau        El Secretari 

        L‟Alcaldessa            

 

 

Elisabet Ferreres Vergés          Jaume Salés Malian 


