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PLE EXTRAORDINARI DE 28 DE MARÇ DE  2012 

 

A  2/4 de 4 de la tarda del 28 de març 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 a proposta dels regidors de APM-CUP prèviament per 

avui a la mateixa hora, a l‟empara d‟allò que estableix l‟article 98.a) del 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, i presidits per: 

 

L’alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup d‟ERC i 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 pel Secretari-Interventor Isidre Llucià Sabarich. S‟informa que es 

procedirà a gravar el ple sense que ningú manifesti cap objecció. 

 

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a 2/4 i 5 minuts de 4 de la 

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

procedeix a tractar els punts següents: 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

MOCIONS DEL GRUP MUNICIPAL APM-CUP 

 

1. Moció a favor de la reiniciació dels tràmits per fer una nova 

adjudicació del bar de la piscina municipal de Montesquiu. 

2. Moció a favor de la sobirania nacional i per expressar la voluntat 

d’abolir la monarquia borbònica. 

3. Moció a favor de mantenir els carrers i espais verds nets de 

caques de gos. 

4. Moció de solidaritat amb els estudiants valencians. 

5. Moció arran de la mort de Manel Fraga. 

6. Moció a favor que les gravacions que es fan dels Plens es posin a 

disposició de tots els regidors /es del consistori. 

7. Moció de rebuig per l’augment de l’IBI per la bonificació 

progressiva d’aquest impost. 

8. Moció sobre el pagament de l’IRPF i l’IVA. 

9. Moció a favor de l’elaboració d’uns pressupostos participatius. 

10. Moció de rebuig al Reial Decret-Llei 3/2012 de 10 de febrer  de 

mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.   
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PROPOSTES DE L’EQUIP DE GOVERN (autoritzades a ésser incorporades en el 

present Ple, de forma explícita, pel representant d‟APM-CUP) 

 

11. Pla extraordinari d’assistència financera local. 

12. Presa de coneixement de la renúncia al càrrec d’un regidor 

municipal. 

 

 

1.- MOCIÓ A FAVOR DE LA REINICIACIÓ DELS TRÀMITS PER FER UNA 

NOVA ADJUDICACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL DE 

MONTESQUIU 

 

Atès que l'11 de maig de 2011 l'Ajuntament de Montesquiu va adjudicar 

l'explotació del bar de la piscina municipal de Montesquiu. 

 

Atès que se li va adjudicar al Sr. Josep Bonfill. 

 

Atès que aquest grup polític ha demanat a aquest ajuntament veure el desglòs 

de les puntuacions obtingudes pels altres candidats i aquesta demanda no ha 

estat satisfeta. 

 

Atès que durant l'estiu del 2011 el Sr. Pere Genollà va estar treballant juntament 

amb el Sr. Josep Bonfill al bar de la piscina. 

 

Atès que el Sr. Pere Genollà va formar part de la mesa de contractació la qual va 

concedir el bar al Sr. Josep Bonfill vulnerant així el principi d'igualtat ja que més 

que una concessió hi va haver una autoadjudicació. 

 

Per tot això, el grup municipal d'APM-CUP proposa al Ple de l‟Ajuntament de 

Montesquiu l‟adopció dels següents: 

 

ACORDS: 

 

Primer.- Que l'Ajuntament de Montesquiu no prorrogui aquesta concessió al Sr. 

Josep Bonfill ja que tal i com s'estableix a les clàusules del Plec de Condicions les 

pròrrogues seran d'un any per acord de les dues parts. 

 

Segon.- Que aquest grup entén que l'Ajuntament pot no prorrogar el servei 

sense que el concessionari pugui demanar danys i perjudicis. 

 

Tercer.- Que aquest Ajuntament torni a convocar el concurs per adjudicar, 

mitjançant concessió, l'explotació del bar de la piscina municipal i el 

manteniment de les seves instal·lacions. 

 

Quart.- Que es doni màxima transparència en el nou procediment de concessió. 

 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
La Batllessa manifesta que no troba cap motiu per no prorrogar el contracte de la piscina. S‟ha 
valorat la feina feta, el fet que no hi ha hagut cap queixa per part de ningú i la valoració és que el 
resultat és correcte. A més a més, el Sr. Bonfill ja va sol·licitar la pròrroga i per tant per Junta de 
Govern Local ja se li va concedir la pròrroga  
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La regidora Liliana Vilanova intervé per manifestar que el fet que a la mesa de contractació hi 
hagués una persona que posteriorment a l‟estiu va treballar-hi, ho considerem que no és normal. 
Estem segurs que altres persones ho podrien fer igual de bé. Es tracta d‟un acte de transparència. 
 
El Regidor Albert Roma li sembla correcte l‟exposició de l‟equip de govern, i votarà en contra. 
 

 

Procés de votació:  

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM En contra 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM En contra 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM En contra 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM En contra 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU En contra 

 

Es rebutja la moció presentada per APM-CUP per majoria absoluta (5 vots en 

contra, i 2 a favor) 

 

 

2.- MOCIÓ A FAVOR DE LA SOBIRANIA NACIONAL I PER EXPRESSAR LA 

VOLUNTAT D’ABOLIR LA MONARQUIA BORBÒNICA I DECLARAR 

MONTESQUIU MUNICIPI REPUBLICÀ 

 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova exposa i llegeix la moció que presenta el seu grup 
 
La Batllessa manifesta que ERC hi presenta una esmena a la totalitat, que tot seguit llegeix. 
 
El Regidor Josep Salvans manifesta que li agrada aquesta moció i que és totalment compatible 
amb la seva, tot i ser dues mocions diferents. Podríem fer una refosa de les dues mocions. 
 
La Batllessa manifesta que està d‟acord en unir els dos textos. 
 
El Regidor Albert Roma manifesta que s‟abstindrà. 

 

 

Essent que el grup municipal d‟APM-CUP està d‟acord amb les esmenes que ha 

llegit el grup d‟ERC, consensuen el text únic que en resulta i que es transcriu 

literalment : 

 

 

MOCIÓ A FAVOR DE LA SOBIRANIA NACIONAL, PER 
EXPRESSAR LA VOLUNTAT D’ABOLIR LA MONARQUIA 

BORBÒNICA I DECLARAR MONTESQUIU MUNICIPI REPUBLICÀ 
 
Joan Carles I fou proclamat Rei d‟Espanya el 22 de novembre de 1975, succeint al dictador Franco 
com a Cap de l‟Estat espanyol. Prèviament havia jurat dues vegades “los principios fundamentales del 
Movimiento”, principis fonamentals de la dictadura franquista; la primera vegada el 22 de juliol del 
1969 i sis anys després, amb Franco ja mort. En tots dos casos va jurar lleialtat al principis 
fonamentals del „Movimiento Nacional‟ i en el jurament de l‟any 1969 va dir: ‘Recibo de su 
Excelencia, el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de 
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julio de 1936’, acceptant, conseqüentment, la sublevació colpista en contra de la legítima democràcia 
republicana, que va provocar la mort de més d‟un milió de persones, l‟exili de moltíssimes més 
persones, la duríssima repressió que va durar 40 anys i les execucions sumàries que van assassinar, 
entre d‟altres, el President Lluís Companys. D‟aquest juraments no se‟n coneix la seva renúncia.  
 
A part d‟aquests fets històrics, la monarquia espanyola està desfasada també per molts altres motius, 
dels quals en destaquem els següents:  
 

1. El Cap de l‟Estat espanyol és un militar, ja que correspon al rei el comandament suprem de les 
Forces Armades.  

2. La persona del Rei és inviolable i no està subjecte a responsabilitat.  

3. El càrrec de rei és hereditari i vitalici i, per tant, no està subjecte a les normes més elementals de la 
democràcia, ni està sotmès a la sobirania popular, principi màxim de les democràcies modernes; de 
manera que s‟anul·la la possibilitat del poble d‟escollir el seu màxim representant civil.  

4. El càrrec de rei contravé les lleis d‟igualtat, atès que només pot ser reemplaçat per un descendent 
mascle.  

5. No es pot efectuar cap control sobre els diners que lliuren els ciutadans, mitjançant els Pressuposts 
Generals de l‟Estat espanyol, al Rei ni a la seva família.  
 
6. Tot això situa al Rei i els seus hereus per sobre de la ciutadania, preservant privilegis anacrònics 
que no poden ser mai sotmesos a consideració de la ciutadania, per ratificar-los o rebutjar-los; 
sobretot en temps de crisi econòmica, i, per tant, contrari al principi universal d‟igualtat de tots els 
homes i dones davant la llei.  
 
Aquesta concepció d‟Estat xoca frontalment amb el model d‟Estat republicà que situa a tots els 
ciutadans iguals davant la llei i on la potestat per escollir el seu cap d‟estat recau en la sobirania 
popular. Un model de societat que passa per reconèixer ciutadans i ciutadanes lliures i que entén la 
llibertat com a màxima expressió de la no dominació. Una forma d‟organització civil que recull els 
valors republicans com a màxims garants de la justícia, la transparència, el retre comptes, l‟exercici del 
poder amb humilitat. En definitiva, el model republicà entén la societat de forma no dogmàtica, 
plenament democràtica i premia la meritocràcia per sobre dels privilegis injustificats i no legitimats. 

Més enllà d'aquests fets reals i constatables cal recordar que la nació catalana viu sotmesa des de fa 
300 anys a l‟ocupació militar per part de la monarquia borbònica però la nació catalana s‟ha manifestat 
majoritàriament a favor d‟un règim republicà.  
 
Igualment i de la mateixa manera Montesquiu és un municipi integrat per persones que creuen en els 
principis de la democràcia, on la sobirania popular i la igualtat entre les persones constitueixen dos 
dels seus fonaments bàsics. Montesquiu ja va expressar la seva voluntat de crear un estat català 
lliure, sobirà i republicà, integrat en la Unió Europea, en la Consulta celebrada el 13 de desembre del 
2009.  
 
Per tots aquests motius l‟ajuntament de Montesquiu desitja continuar contribuint en l‟increment del 
nivell democràtic tant a la nostra vila com a la resta dels Països Catalans. Ja ho va fer aprovant una 
moció declarant l‟ajuntament de Montesquiu moralment exclòs de la Constitució Espanyola i aprovant 
una moció on Montesquiu s‟adheria a l‟Associació de Municipis per la Independència.  
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Per acabar, a l‟hora de plasmar aquests valors republicans en el dia a dia de la gestió municipal 
s‟adopta la consideració que a l‟administrat se‟l tracta com un ciutadà i no com un súbdit, provoca, a 
més, una relació amb la ciutadania més eficient, que s‟explica per la major confiança, participació i 
implicació que deriva del tracte entre iguals que s‟adopta com a punt de partida. Per tant, aquests 
principis republicans, i expressant el nostre convenciment que com a màxims representants 
democràtics de la ciutadania sentim la responsabilitat i encàrrec de treballar per aprofundir la 
democràcia en la nostra nació i també en cada un dels municipis que la configuren, 

 
El ple de l‟ajuntament de Montesquiu, reunit en sessió plenària ACORDA:  
 

1. Declarar Montesquiu moralment exclòs del domini de la monarquia espanyola, declarant-lo 
municipi republicà, ententent que aquesta forma de govern representa la concreció dels 
principis de llibertat i d‟igualtat millor que les altres. 

2. Expressar la voluntat de viure en uns Països Catalans plenament lliures i democràtics, on es 
respecti la sobirania popular i la igualtat entre ciutadans. 

1. Expressar la nostra voluntat d‟excloure els símbols monàrquics de les nostres institucions 
municipals. 

2. Reconèixer els valors republicans com els necessaris a l‟hora d‟exercir les responsabilitats 
municipals que es tenen encomanades. 

3. Sol·licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per presentar una 
proposició de llei al Congrés espanyol de reforma de la Constitució espanyola que contempli 
l‟abolició de la monarquia, sotmetent el cap d'Estat a la sobirania popular i permeti iniciar un 
procés de separació de la nació catalana i de qualsevol altra nació de l‟Estat espanyol. 

 

4. Instar al Parlament de Catalunya a iniciar i preparar el tràmits necessaris per donar 
compliment a les aspiracions expressades, mitjançant la convocatòria d‟un referèndum 
d‟independència.  

 
5. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del 

Govern de la Generalitat i a la Presidència del Congrés de Diputats i Senat. 
 

 

Procés de votació:  

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU Abstenció 

 

S‟aprova la moció presentada per APM-CUP consensuada amb ERC per majoria 

absoluta (6 vots a favor i 1 abstenció). 

 

 

3.- MOCIÓ A FAVOR DE MANTENIR ELS CARRERS I ESPAIS VERDS NETS 

DE CAQUES DE GOS 
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Una de les principals problemàtiques que molts dels veïns i veïnes de Montesquiu 

viuen amb especial preocupació és la gran quantitat de caques de gos que hi ha 

pels carrers o camins i les zones verdes del municipi.  

 

Per portar aquesta preocupació a l'agenda política de l'equip de govern d'aquest 

Ajuntament aquest grup polític va fer el passat diumenge 5 de febrer una acció 

cívica que va consistir en sortir a recollir caques de gos pels carrers i zones 

verdes del municipi. Amb dues hores de treball intens es va recollir més de 68 

Kg. de caques. A més a més de dur a terme aquesta acció es van penjar uns 

cartells dissuasoris recordant a les persones que tenen gos la responsabilitat de 

recollir els excrements dels seus animals ja que l'espai públic n'ha de poder 

gaudir tothom. 

 

És evident que no totes les persones que tenen gos deixen que el seu animal 

defequi a qualsevol lloc sense recollir-ho; amb això volem expressar que la 

nostra iniciativa no és una creuada contra qui té animals de companyia, i en 

aquest cas, gossos, sinó que és una campanya cívica de conscienciació. 

 

És evident que si es vol posar solució a aquest problema s'han d'aportar les 

eines necessàries. No n'hi ha prou en dir-ho o saber-ho sinó que s'ha d'actuar. 

 

Per tot això, APM-CUP demana que el ple adopti els següents ACORDS: 

 

Primer.- Que es destinin recursos econòmics en la instal·lació de pipicans a 

diversos punts del poble. 

 

Segon.- Que s'instal·lin més papereres; sobretot als camins i espais verds del 

poble. Actualment hi ha zones del poble on no hi ha ni una sola paperera la qual 

cosa obliga als propietaris d'animals a passejar l'excrement del seu gos mentre 

dura el passeig i aquest no troba una paperera per llençar-ho. Tenim 

coneixement que l'Ajuntament disposa de papereres per estrenar i que per tant, 

aquest no haurà de fer cap despesa en la seva compra; senzillament s'han 

d'instal·lar. 

 

Tercer.- Que es reparteixin bosses entre els propietaris de gossos per tal que 

aquests les utilitzin quan treuen a passejar el seu gos. 

 

Quart.- Que s'enviï una carta personalitzada a tots els propietaris de gos on 

s'expressi la necessitat de mantenir el poble net. 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova exposa i llegeix la moció presentada.  
 
La Batllessa manifesta que actualment no hi partida pressupostària per als pipicans i que fins 
2013 no ho podrem fer. Pel que fa a les papereres , és quelcom que està pendent per part de la 
brigada. D‟altra banda entenem que cada propietari de gossos ha de tenir cura que els seus gossos 
no vagin solts i no embrutin els carrers. Finalment, el tema de les cartes , no cal perquè a través 
del butlletí ja es demana als ciutadans que mantinguin el poble net. Afegir que un dels principals 
problemes que tenim és que els propietaris deixin anar els seus gossos deslligats, perquè pot 
provocar un accident no desitjat. 
La regidora Liliana Vilanova proposa retirar el punt tres que és en el que no està d‟acord l‟equip 
de govern i d‟aquesta manera podran votar a favor de la moció presentada 
 
El Regidor Esteve Sidera respon que malgrat això hi votaran en contra, perquè no volen donar-
los-hi l‟alegria d‟aprovar-los-hi una proposta d‟acord que l‟equip de govern ja tenia previst en el 
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programa electoral i previst de portar a terme en el moment oportú. 
 

 

Procés de votació:  

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM En contra 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM En contra 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM En contra 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM En contra 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU Abstenció 

 

Es rebutja la moció presentada per APM-CUP per majoria absoluta (4 vots en 

contra, 2 a favor i 1 abstenció) 

 

 

4. MOCIÓ DE SOLIDARITAT AMB ELS ESTUDIANTS DEL PAÍS VALENCIÀ 

 
Poques setmanes enrere els estudiants d‟ESO i Batxillerat de l‟IES Lluís Vives, al 

centre de la ciutat de València, van tallar el carrer de Xàtiva en resposta a la 

situació límit que viuen els instituts públics valencians. Setmanes abans s‟havien 

succeït les polèmiques entorn als talls de llum i calefacció, així com a l‟escassetat 

de subministraments bàsics, que les noves retallades de la Generalitat 

valenciana havia efectuat sobre els centres d‟ensenyament públic del País 

Valencià. 

 

La resposta a l‟acció dels joves estudiants per part de la Policia Nacional fou 

contundent i les imatges de la repressió d‟aquell dia donaren la volta al país. 

Durant els dies següents la protesta es va estendre a més instituts, al conjunt de 

la comunitat educativa i a tota mena de col·lectius socials, sindicals i polítics que 

veieren en els joves estudiants de l‟IES Lluís Vives el seu exemple de lluita una 

senyal clara per manifestar el malestar que les esmentades retallades estan 

provocant en el conjunt de la societat valenciana. 

 

A la vegada que s'estenia la revolta, també ho va fer la brutalitat policial: caps 

oberts, pallisses a plena llum, violència contra menors, quasi 50 detencions, 

arbitrarietat en l‟actuació, col·lapse circulatori del centre de la ciutat.... tot un 

estat de setge contra una protesta social, legítima i necessària que el cap de la 

Policia Nacional a València va saber definir amb claredat: es tractava de 

combatre l‟enemic. 

 

Les paraules del cap de la Policia Nacional, Antonio Moreno, han suscitat tota 

mena de queixes arreu del país i de manifestacions i mostres de solidaritat amb 

els estudiants valencians.  

 

Per tot això, el Ple adopta els següents ACORDS: 

 

Primer.- Mostrar la solidaritat d'aquest Ajuntament amb les reivindicacions i 

lluita dels joves estudiants i amb la comunitat educativa valenciana. 

 

Segon.- Donar suport a les mobilitzacions que es puguin convocar en defensa 

d‟un ensenyament públic, laic i en català arreu dels Països Catalans, de qualitat, 

i contra les retallades de les consecucions socials del darrer segle. 
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Tercer.- Rebutjar l‟actuació policial i demanar a les autoritats corresponents el 

cessament del Cap de la Policia Nacional x València, Antonio Moreno, així com de 

la Delegada del Govern al País Valencià, Paula Sánchez de León. 

 

Quart.- Fer arribar aquests acords a la Generalitat Valenciana, a la Delegació del 

Govern al País Valencià i a l‟IES Lluís Vives de València. 

 

 
 
Intervencions dels regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova exposa i llegeix la moció presentada.  
 
La Batllessa proposa afegir a la moció de l‟APM-CUP un punt (el cinquè de la proposta d‟ERC) 
conformant una refosa del text tal com queda reflectida en el redactat definitiu de la moció que es 
sotmet a votació. 
 
Cinquè.- Donar suport a les mobilitzacions que es puguin convocar en defensa d‟un ensenyament 
públic, laic i en català arreu dels Països Catalans, de qualitat, i contra les retallades de les 
consecucions socials del darrer segle. 
 
Els regidors d‟APM-CUP accepten incloure el punt esmentat, de manera que el redactat definitiu és 
el que s‟ha sotmès a votació. 
 
 
 

El Regidor Esteve Sidera demana que es transcrigui la part expositiva de la Moció d‟ERC: 
 
 

Part expositiva que es vol que en quedi constància i que es transcriu literalment: 
 

El passat dimecres 16 de febrer els estudiants de l’IES Lluís Vives de la ciutat de València es concentraren a les portes 
del centre per denunciar les retallades en educació del Consell Valencià. Aquesta concentració d’estudiants començà 
de forma pacífica per denunciar la falta de professors i la falta dels mitjans bàsics per estudiar en condicions. En 
aquests moments, aquest institut presenta ja mostres importants de dèficits i mancances estructurals, com demostra el 
fet que no disposa de calefacció. 
 
El passat dilluns 20 de febrer aquest enfrontament va ser encara més contundent i més repressiu. L’actuació policial 
ha estat desproporcionada des de qualsevol lògica democràtica. I, de fet, en les diferents concentracions que s’han 
anat succeint diversos dies, s’ha produït una violentíssima actuació policial, de la qual hi ha testimonis personals, 
fotogràfics i videogràfics, amb el resultat de diversos alumnes ferits i contusionats, altres amb la roba trencada i 
detinguts, emmanillats i retinguts en la comissaria de Zapadores. 
 
Els fets demostren que s’ha utilitzat la violència per reprimir a estudiants, alguns d’ells menors d’edat, quan sabem que 
l’ús de la força contra la població és una de les mesures extremes que l’Estat pot prendre i que, d’altra banda, el dret a 
la reunió pacífica és un dret reconegut en el pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. 
 

 

 

Procés de votació:  

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU Abstenció 

 

S‟aprova la moció presentada per APM-CUP consensuada amb ERC per majoria 

absoluta (6 vots a favor i 1 abstenció) 
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5.- MOCIÓ ARRAN DE LA MORT DE MANUEL FRAGA IRIBARNE 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Atès que el passat 15 de gener del 2012, es va fer pública la notícia del traspàs 

de Manuel Fraga Iribarne, destacat polític espanyol i un dels darrers càrrecs de 

responsabilitat del règim franquista; 

 

Atès que Manuel Fraga Iribarne va signar, juntament amb el general Franco, 

algunes de les darreres sentències de mort del franquisme, entre les quals la del 

català Salvador Puig Antich; i va tenir una responsabilitat destacada en la 

censura i la repressió política exercida durant els últims anys de la dictadura i en 

el procés de reforma post-franquista. 

 

Atès que Manuel Fraga Iribarne, com la resta d‟alts càrrecs d‟aquell període, no 

han estat mai jutjats ni condemnats com a responsables de les actuacions dutes 

a terme a l‟Estat espanyol en el marc del franquisme; 

 

Atès que aquest fet ha constituït un dels principals impediments per al 

desenvolupament d‟una autèntica transició democràtica a l‟Estat espanyol i el 

trencament de qualsevol lligam entre l‟anterior règim polític i l‟actual, i suposa 

un dèficit notable pel que fa a la qualitat democràtica del marc constitucional 

vigent avui; 

 

Atès que no només la política espanyola ha passat per alt el passat criminal de 

Fraga, sinó que també les primeres autoritats de Catalunya s‟han dedicat a lloar 

la seva figura. Com per exemple, el president de la Generalitat de Catalunya, 

Artur Mas, i el Govern, que han fet públic un comunicat on a més de mostrar el 

seu condol per la mort de Fraga, el defineixen com un "personatge important en 

la vida política espanyola i gallega en la segona meitat del segle XX”. 

 

Per tot això, el grup municipal d'APM-CUP proposa al Ple de l‟Ajuntament de 

Montesquiu l‟adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Denunciar que Manuel Fraga Iribarne, com moltes altres persones que 

van ocupar càrrecs de responsabilitat durant el franquisme, no hagi estat jutjat 

ni condemnat per la seva responsabilitat en les actuacions d‟aquest règim. 

 

Segon.- Demanar a la Fiscalia General de l‟Estat que procedeixi de forma 

immediata i amb caràcter prioritari a la persecució davant els Jutjats i Tribunals 

pertinents de totes aquelles persones que van ocupar càrrecs de responsabilitat 

durant el franquisme per dilucidar les responsabilitats penals en les que 

haguessin incorregut. 

 

Tercer.- Demanar l‟anul·lació dels processos il·legals duts a terme pel 

franquisme que van conduir a la tortura i assassinat de ciutadanes i ciutadans 

catalans. 

  

Quart.- Advocar per l‟inici d‟una autèntica transició política, que condueixi el 

poble català a un marc realment democràtic pel que fa al reconeixement dels 

drets individuals i col·lectius. 
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Cinquè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Congrés 

espanyol de Diputats i a la Fiscalia General de l‟Estat. 

 
 

Intervencions dels regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova exposa i llegeix la moció presentada.  
 
La Batllessa manifesta que l‟equip de govern considera que és un tema antic que no porta enlloc. 
El vilatans de Montesquiu ens demanen que treballem pel poble. Tot seguit llegeix l‟esmena a la 
totalitat d‟ERC: 
 
 

Text de l‟esmena a la totalitat: 
 

El 14 d’abril de 1931 i a resultes de les eleccions municipals que van donar com a resultat una victòria aclaparadora  
de les forces populars i republicanes amb la caiguda conseqüent de la monarquia borbònica, Francesc Macià va 
proclamar la República catalana. Després d’una negociació amb les noves autoritats espanyoles, la República 
Catalana va donar lloc a la recuperació de la Generalitat com a instrument de l’autogovern de Catalunya. 
 
Es va obrir, d’aquesta manera, un període de llibertat democràtica, conquestes ciutadanes en clau progressista i 
modernitzadora, avenços en el grau de sobirania política del poble català, sense precedents fins aleshores. No és cap 
casualitat que els anys de la Generalitat republicana hagin restat en la memòria col·lectiva com una etapa decisiva en 
la història de Catalunya. 
 
L’aixecament militar de juliol de 1936 contra la República i el sagnant conflicte que va venir a continuació van posar fi a 
un projecte polític que hauria pogut donar, tant a Catalunya com a l’Estat espanyol, fruits importants en els anys a 
venir. La derrota de 1939, produïda en bona part gràcies a l’ajut de l’Alemanya nazi i la Itàlia feixista a l¡’exèrcit de 
Franco, va constituir una catàstrofe col·lectiva per a tota la ciutadania que havia viscut amb esperança el 14 d’abril de 
1931. 
 
La repressió, l’exili i les dures condicions materials de la postguerra no van aturar, malgrat tot, la resistència del poble 
de Catalunya i la seva lluita per la recuperació dels drets democràtics i nacionals. És gràcies als esforços de les 
generacions que van haver de patir aquelles circumstàncies tan dramàtiques que avui, en el 75è aniversari de la 
proclamació de la República catalana i de l’inici de l’obra de govern de la Generalitat republicana, Catalunya ha 
recuperat les seves institucions d’autogovern i continua maldant democràticament per assolir el grau de sobirania 
política que li correspon. 
 
Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents : 
 

1. Saludar i recordar la proclamació de la República Catalana, el 14 d’abril de 1931, com a fita històrica en el 
recobrament de les llibertats nacionals i democràtiques del poble de Catalunya. 
 

 
2. Retre homenatge a tots els ciutadans i ciutadanes que van caure en defensa de la República o van patir 

exili o repressió per aquesta causa. 
3. Retre homenatge a tots els ciutadans i ciutadanes que van participar en la resistència democràtica i 

nacional a la dictadura franquista – des del camp polític, sindical, cultural, etc- i que van fer possible  la 
recuperació de les institucions d’autogovern de Catalunya 

4. Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat, al president del parlament de Catalunya, a 
l’Associació Catalana  de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

 
 

 
La regidora Liliana Vilanova considera que no te res a veure una amb l’altre, però que podríem 
arribar a un acord per fer-ne una de conjunta. 
 
El Regidor Esteve Sidera diu que no els hi sembla bé i que el títol tampoc agrada. 
 
El Regidor Josep Salvans demana que es digui explícitament en quins punts no s’està d’acord 
 

La batllessa considera que el redactat no satisfà a l’equip de Govern i que ens hauríem 
d’asseure’ns i consensuar un text que satisfaci a tots dos grups. Per tant es proposa deixar-ho 
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sobre la taula i intentar trobar un text conjunt. 
  

 

Aquesta punt de l’Ordre del Dia es deixa sobre la taula, amb l’objectiu de 

consensuar una redactat per a ésser aprovat en un plenari proper. 

 

6.- MOCIÓ A FAVOR QUE LES GRAVACIONS QUE ES FAN DELS PLENS ES 

POSIN A DISPOSICIÓ DE TOTS ELS REGIDORS/ES DEL CONSISTORI I 

ES PENGIN A LA WEB MUNICIPAL 

 

Atès que tenim coneixement que el Secretari d‟aquest Ajuntament grava tots els 

Plens Municipals. 

  

Atès que sovint les actes dels plens no recullen les paraules dels regidors/es i 

aquests fets creen confusió a l‟hora d‟aprovar les actes. 

 

Atès que la normativa disposa que les gravacions efectuades en el Ple es 

converteixen en documents audiovisuals públics a l‟empara de l‟art. 317.5 i 6 

(donat que el Secretari disposa de l‟habilitació per dotar-lo de document públic i 

el sol fet que manifesti en el Ple la seva gravació i obtenció per l‟expedició de 

l‟acte li atorga a la mateixa el citat caràcter de document públic) i 382.1 LEC i en 

base a l'art. 93.3. a de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local i l‟art. 162 RD 2568/86, de 28 de novembre, del Reglament 

d'Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals així com pel 

fet que la llei sobre les funcions establertes pel Secretari en els òrgans col·legiats 

de l'Administració Pública com ho és un Ple, a l‟empara de l‟art. 25.3 i  en el 

disposat en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 

Procediment Administratiu Comú-LRJPAC- en el seu art. 137. 

 

Atès que quan se li requereix al Secretari còpia dels citats documents públics no 

expedeix còpia als interessats. 

 

Atès que hi ha un contenciós administratiu presentat pel grup APM-CUP contra 

l‟acta estesa pel Secretari i motivat per una transcripció del Ple que no s‟ajusta a 

la realitat. 

 

Per tot això el Ple de la Corporació 

 

SOL·LICITA: 

 

1. Que el Secretari posi a disposició de tots els regidors del consistori totes les 

gravacions dels Plens municipals (des del primer ple al qual ell va assistir 

fins l‟últim). 

 

2. Que les gravacions considerades documents públics siguin custodiats per 

l‟Ajuntament. I qui ho sol·liciti se li faciliti còpia ja sigui a cost del interessat 

o de l‟ajuntament. 

 

3. Que les gravacions es pengin a la web de l‟ajuntament amb l‟objectiu que la 

població del municipi tingui l‟oportunitat de poder escoltar els Plens. 

 

Procés de votació:  

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM En contra 
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Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM En contra 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM En contra 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM En contra 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU Abstenció 

 

 

Es rebutja la moció presentada per APM-CUP per majoria absoluta (4 vots en 

contra, 2 a favor i 1 abstenció) 

 

7.- MOCIÓ DE REBUIG PER L’AUGMENT DE L’IBI I PER LA BONIFICACIÓ 

PROGRESSIVA D’AQUEST IMPOST  

L‟increment de l'Impost de Béns Immobles (IBI) del 10% que va aprovar el 

Consell de Ministres el passat 30 de desembre de 2011 en els municipis que no 

han actualitzat el seu valor cadastral abans del 2002, significa una nova despesa 

per les llars del municipi de Montesquiu, al qual cal sumar-hi l‟increment previst 
en les ordenances fiscals de 2012. 

Aquesta decisió unilateral per part del govern de Madrid a mans del PP, el qual 

sempre es manifesta contrari a l‟augment dels impostos durant el període 

electoral, significa una clara vulneració de l'autonomia local i en cap cas pot ser 

una mesura econòmica amb voluntat de substituir les mesures estructurals que 

el món local i des d‟aquest grup portem reivindicant des de fa temps. Aquesta 

decisió del govern respon amb l'efecte contrari a les reivindicacions que hem 

estat duent a terme. Cal recordar, a més, que l‟anterior govern de Madrid del PP 

va ser el responsable de l‟eliminació generalitzada de l'impost sobre activitats 

econòmiques (IAE), el qual va suposar una pèrdua d'autonomia fiscal i una 

disminució dels ingressos municipals. 

Ara, amb la correcció imposada pel govern estatal, la taxa de l‟IBI a Montesquiu 

s'encarirà fins a un 13'7%, la qual cosa representa uns ingressos que pal·liaran 

la previsible reducció de les aportacions estatals per a l‟any 2012.  

El caràcter unilateral de la mesura imposada pel govern del PP dificulta als 

municipis la capacitat de modular l'impost en un moment de crisi com l‟actual. La 

seva càrrega incideix majoritàriament sobre moltes famílies i persones que estan 
passant greus dificultats econòmiques. 

Atès que, des del segon semestre de 2008, l‟economia es troba en una fase 

crítica i previsiblement en recessió durant el 2012 segons les últimes dades 

donades pel govern espanyol, aquesta política dificulta encara més la situació 

econòmica de moltes famílies i persones del municipi.  

 

Atès que, aquest augment del 13'7% de l‟IBI pot suposar un impacte econòmic 

destacat per a determinades famílies i persones en una situació econòmica ja 

precària. 

 

Atès que la mesura no té en compte les diferents situacions econòmiques 

familiars, i en conseqüència suposa una major despesa en relació a les rendes 

familiars per a aquelles famílies i persones que passen moments difícils en el 

nostre municipi. 
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Atès que les ordenances fiscals municipals de 2012 ja han estat aprovades i la 

llei n‟impedeix la seva modificació amb caràcter retroactiu. 

 

Atès que aquesta modificació condiciona i entorpeix la poca autonomia pública 

dels consistoris i governs locals en temes fiscals. 

 

 

Per tot això, APM-CUP demana que el ple adopti els següents ACORDS: 

PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig a la pujada unilateral de l‟IBI aprovada en 

el Reial Decret del 30 de desembre per part del Govern de l‟Estat espanyol. 

SEGON- Establir un sistema de subvencions (a través de serveis socials) sobre 
l‟IBI segons els següents criteris: 

6. Nivell de les rendes familiars (sistema progressiu). 

7. Membres de la llar en situació d‟atur. 

8. Aplicació de la màxima bonificació per les persones en procés 

d‟embargament o de desnonament. 

Els immobles de segona residència o desocupats restaran exempts de qualsevol 
bonificació. 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova exposa i llegeix la moció presentada.  
 
La Batllessa manifesta que l‟equip de govern considera que està d‟acord en el rebuig a aquesta 
normativa, i en principi no estaríem d‟acord amb la moció de l‟APM-CUP però estaríem d‟acord en 
trobar un redactat conjunt. No deixar d‟aplicar el que ens imposa l‟Estat, però si que podem trobar 
algun tipus de bonificació. 
 
La regidora Liliana Vilanova  demana com seria aquesta bonificació. 
 
A requeriment de l‟Alcaldessa, el Secretari explica que la bonificació seria a través d‟una ordenança 
general que afectaria al conjunt de les ordenances, no només a la de l‟IBI. Cal tenir en compte que 
l‟IBI és un impost estatal, no una taxa municipal. 
 
El Regidor Josep Salvans és a dir, que si apliquem aquesta ordenança general també afectarà a 
la resta d‟impostos i taxes? 
 
La batllessa la Resposta es si. 
 
En el debat entre els regidors sobre aquest punt s‟acorda deixar-lo sobre la taula i buscar entre 
tots un redactat de consens i que no sigui contrari a dret. 

  

 

Aquesta punt de l’Ordre del Dia es deixa sobre la taula, amb l’objectiu de 

consensuar un redactat per a ésser aprovat en un plenari proper. 

 

 

8.- MOCIÓ  SOBRE EL PAGAMENT DE L'IRPF I L'IVA 

 

Atès que és una certesa històrica que l'Estat espanyol ha sotmès el nostre país, 

com a mínim des de la darrera centúria, a un espoli fiscal permanent que n'ha 

penalitzat el desenvolupament econòmic i social; i que amb aquest fenomen els 
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diners dels catalans s'han utilitzat com a arma política utilitzada per a perpetuar 

aquesta situació de forçada contribució a una mal anomenada solidaritat. 

 
Atès que aquest fet s'ha vist agreujat al llarg dels darrers anys amb l'augment de la 
càrrega fiscal que, partint de nivells propis dels països més pobres, s'ha anat homologant 

als nivells de la resta d'Europa; i que d'aquesta forma el fenomen de l'espoli fiscal ha 
arribat fins a l'absoluta insostenibilitat actual, posant així en perill el futur econòmic català 
i amb aquest el de tots aquells serveis públics i socials conquerits en els darrers cent 
anys. 
 
Atès que bona prova d'aquest fet la trobem en les actuals retallades pressupostàries de 

tots aquests serveis, en part probablement originades pel malbaratament dels recursos 
públics però majoritàriament cimentades en aquest constant espoli fiscal. 

 
Atès que és també un fet conegut l'existència al Principat de Catalunya de dos ens 
públics, l'Agència Tributària de Catalunya i l'Agència Tributària Espanyola, dedicats a la 
recaptació d'impostos, entre ells l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i 
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

 
Atès que fins a la data, i com en la immensa majoria de casos, aquest Ajuntament ha 
estat tributant pels impostos anteriorment esmentats a l'Agència Tributària Espanyola; i 
que és una mancança greu el fet que l'Agència Tributària de Catalunya no disposi a dia 
d'avui d'un protocol estandarditzat que faciliti els pagaments dels impostos anteriorment 
esmentats a la pròpia Agència. 
 

Atès, especialment en l'actual conjuntura econòmica, que és preferible que els recursos 
provinents dels impostos de la ciutadania montesquiuenca es trobin a mans de la 
Generalitat de Catalunya, màxim òrgan de govern propi del Principat;  
 
 

Per tot això, el Ple de l‟Ajuntament de Montesquiu adopta els següents : 

 
ACORDS 
 
Primer.- Instar la Generalitat de Catalunya i l'Agència Tributària de Catalunya a establir 
un protocol d'actuació que permeti realitzar els pagaments d'aquests impostos a 
l‟Agència, efectuant a tal efecte, si s'escau, els canvis normatius que puguin ser 
necessaris. 

 
Segon.- Ingressar, en el moment que s'hagi establert aquest protocol, els pagaments 
efectuats per l'Ajuntament de Montesquiu corresponents a aquests impostos, a l'Agència 
Tributària de Catalunya, en comptes d'efectuar-los a l'Agència Tributària Espanyola com 
s'han realitzat fins ara. 
 
Tercer.- 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.- Expressar el suport d'aquest Ajuntament a les persones i entitats que impulsen la 
campanya “Diem Prou” per promoure l'insubmissió fiscal a l'Estat espanyol. 
 

Cinquè.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l‟Agència Tributària de 
Catalunya, a la federació de Municips de Catalunya, a l‟Associació Catalana de municipis i 
Comarques, a l‟Associació de Municipis per a la Independència i a la plataforma Diem 
Prou. 
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Intervencions dels regidors/es 
 
La Batllessa exposa que ERC hi està d‟acord però amb l‟afegitó d‟una esmena parcial on 
s‟afegirien els punts 2, 3 i 4 següents de l‟esmena d‟ERC i s‟afegirà el punt 4 de l‟esmena d‟ERC a 
la reforma laboral. Al mateix temps demana que consti en acta la part expositiva de l‟esmena 
d‟ERC 
 

 Punts 2, 3 i 4 de l‟esmena d‟ERC , que es proposa d‟afegir a la Moció d‟APM-CUP i que es 
transcriuen literalment : 
 

2. Donar recolzament a totes les iniciatives iniciades pel Govern de l’Ajuntament de Montesquiu per explorar la 
possibilitat de liquidar els seus impostos, de forma legal, a l’Agència Tributària Catalana. 
 
3.Proposar a tots els Ajuntaments del Principat de Catalunya a seguir la línia iniciada per l’Ajuntament d’Arenys de 
Munt, a instàncies de l’Associació de Municipis per la Independència, i explorar la possibilitat de liquidar els seus 
impostos a l’Agència Tributària Catalana en comptes d’efectuar-los a l’Agència Tributària Espanyola com s’ha realitzat 
fins ara. 
 
4.Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o independentistes amb representació al parlament 
de Catalunya que promoguin la modificació de la legislació tributària catalana per tal que pugui, també, recaptar els 
impostos de caràcter estatal. 

 
 

Punt 4 de l‟esmena d‟ERC a la reforma laboral, que es proposa també d‟afegir a la Moció d‟APM-
CUP i que es transcriu literalment : 
 

Demanar al govern espanyol que impulsi una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA) que possibiliti l’excepcionalitat d’aquelles CCAA que vulguin assumir una plena sobirania fiscal a 
través d’un model de concert econòmic, per tal de finalitzar l’actual espoli fiscal que pateix el conjunt dels Països 
Catalans (PPCC), que llasta les potencialitats del nostre estat del benestar i l’exercici efectiu dels drets dels 
treballadors, autònoms i emprenedors. 

 

Part expositiva de la Moció d‟ERC , que es demana que consti en acta, i que es transcriu 
literalment : 
 

És un fet que l’espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de crisi econòmica, provoca que les nostres 
institucions públiques apliquin retallades en la despesa en diferents serveis essencials per a la ciutadania, situació que 
pateixen especialment les famílies amb menys recursos que ara, més que mai, requereixen de polítiques socials i 
ocupació de qualitat. 
També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear ocupació disposant de recursos suficients 
per portar a terme polítiques d’ocupació i de creació de noves activitats econòmiques, que en un marc de finançament 
just per a Catalunya es podrien desenvolupar. 
 
Recentment s’ha publicat l’enquesta de població activa –EPA- del quart trimestre del 2011 i com era d’esperar. 
Catalunya no ha sortit ben parada, hem assolit uns nivells rècord de desocupació assolint la xifra de 775.400 aturats i 
superant una taxa d’atur del 20%, el nivell més elevat des de l’any 1985. 
 
Catalunya ha de fer un pas endavant si se’n vol sortir, i per aquesta raó, més enllà de denunciar l’espoli fiscal que 
pateix el nostre país, cal portar a terme mesures de pressió per acabar amb una situació que ens ofega fiscalment. La 
reivindicació del concert econòmic ha d’anar més enllà del discurs polític. És un deure moral de les institucions 
públiques del nostre país, dels partits polítics catalanistes, donar suport a les iniciatives que neixen de la societat civil 
que treballin per aconseguir un Concert Econòmic que ens acosti a la sobirania fiscal. 
 
Atès que l’estratègia d’ingressar els nostres impostos a l’Agència Tributària catalana és una estratègia tècnicament 
viable com a mesura de pressió per a què Govern de la Generalitat treballi decididament per un Concert Econòmic que 
ens acosti a la independència fiscal. 
 
Atès que hi ha una escletxa legal, d’acord amb el principi de coordinació entre administracions, que permet que la 
Generalitat recapti diferents impostos – IVA, IRPF- que el conytribuent ha de pagar a Hisenda a través de l’Agència 
Tributària Catalana, ho pot fer, sempre i quan pagui a temps i n’informi a Hisenda.   
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Procés de votació de la moció presentada per APM-CUP consensuada amb ERC:  

s‟aprova per Unanimitat 

 

 

9.- MOCIÓ A FAVOR DE L’ELABORACIÓ D’UNS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS 

 

El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permet 

a la ciutadania influir o decidir directament sobre els pressupostos públics, 

generalment el pressupost del seu municipi, mitjançant processos de participació 

ciutadana. 

La primera experiència de pressupost participatiu (Orçamento Participativo) va 

néixer a la ciutat de Porto Alegre (Río Grande do Sul, Brasil) l'any 1989 després 

de l'arribada al poder del Partido dos Traballadores. En un context de fortes 

desigualtats socials i escassetat de recursos, el nou govern municipal no podia 

fer front a totes les necessitats de la població ni donar resposta a les 

expectatives que havia creat entre els més desafavorits. Calia marcar les 

prioritats d'acció i, per a fer-ho, va comptar amb la societat civil i donant la 

paraula als moviments socials. A través d'un sistema assembleari, es va crear 

una estructura que permetia a la ciutadania decidir com calia distribuir la 

despesa municipal. 

L'objectiu principal del pressupost participatiu a Porto Alegre se centrava en la 

justícia social: donar poder als qui no en tenen i aconseguir que les necessitats 

dels més desvalguts, sovint oblidades, passessin a un primer pla (inversió de 

prioritats).  

El pressupost participatiu és una de les polítiques de participació ciutadana de 

major compromís (atès que es posa a deliberació i decisió l'assignació dels 

recursos públics). Un pressupost participatiu pot dur-se a terme amb una gran 

varietat de metodologies i models, des de la simple consulta ciutadana sobre 

propostes fetes per l'administració, fins al procés vinculant sobre propostes 

elaborades per la pròpia ciutadania. Algunes de les característiques d'un 

pressupost participatiu són: 

1. Pot tenir diferents abastos territorials (barri, districte, ciutat, comarca, 

autonomia, estat, etc.).  

2. Pot participar-hi la ciutadania a títol individual o la ciutadania organitzada 

associativament (o una combinació dels dos tipus).  

3. Pot ser vinculant o consultiu.  

4. Pot fer-se sobre propostes de l'administració o sobre propostes ciutadanes.  

5. Pot dur-se a terme sobre propostes/prioritats o sobre un sostre 

pressupostari (o una combinació d'ambdós).  

6. Pot afectar a un o diversos capítols del pressupost.  

7. Pot recolzar-se en instàncies i òrgans ja existents o crear-ne d'específics pel 

procés.  

8. Pot dur-se a terme autònomament o vincular-se amb altres processos 

estratègics (participatius o no), com un Pla d'Actuació Municipal (PAM), una 

Agenda-21, etc.  

9. Pot desenvolupar-se a partir d'un model predeterminat o definit 

participativament.  

10. Pot incloure un seguiment i una avaluació participatives del procés o no. 
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Les experiències realitzades a Catalunya fins ara s'han donat només en l'àmbit 

local. S'han desenvolupat experiències de pressupost participatiu a municipis 

petits com Santa Cristina d'Aro, Figaró-Montmany, Rubí, Castellar del Vallès o 

Parets del Vallès i també en ciutats com Sabadell, Sant Boi de Llobregat i 

Vilafranca del Penedès. 

El pressupost d'enguany a Montesquiu s'ha elaborat unilateralment per l'equip de 

govern sense tenir en compte les propostes de la resta de formacions polítiques 

de l'Ajuntament.  

Abocant els principis de transparència i de participació, des d'aquest grup 

entenem que un pressupost no es pot fer al marge de la població ni de la resta 

de formacions polítiques que tenen la mateixa legitimitat que el grup polític de 

l'equip de govern. 

Estem vivint uns temps de crisi econòmica  on els recursos de moltes famílies i 

del mateix Ajuntament són escassos. És per això que s'han de prioritzar serveis; 

sobretot aquells relacionats amb el benestar social de les persones. 

 

Per tot això el Ple de la Corporació 

 

Acorda: 

 

PRIMER.- Crear una comissió de treball formada per tots els grups polítics 

presents a l'Ajuntament amb l'objectiu d'establir unes bases i un protocol 

d'actuació per tal que els pressupostos del 2013 siguin participatius i no ens 

tornem a trobar amb un pressupost fet d'esquenes a la població. És d'important 

rellevància conèixer quines són les necessitats de les persones del nostre 

municipi. No podem oblidar que Montesquiu té la segona taxa d'atur més 

elevada de la comarca d'Osona després de Manlleu. 

 
 
Intervencions dels regidors/es 
 

La regidora Liliana Vilanova exposa i llegeix la moció presentada. 
 
La Batllessa manifesta el següent: 

 
Per 2012, en l‟actual situació de crisi generalitzada, no s‟han previst inversions sinó, 
fonamentalment, el manteniment dels serveis. S‟ha fet, precisament, el que es reclama a la 
moció d‟APM-CUP : prioritzar. S‟ha pressupostat amb el màxim rigor i ajust per fer front a la 
despesa dels serveis que presta l‟Ajuntament, comptant amb uns ingressos reduïts. 
 
En cap cas es pot dir que el pressupost s‟hagi elaborat d‟esquenes a la població, com es pretén, 
sinó ben al contrari, doncs s‟han fet pensant únicament en la prestació de serveis a la població i 
s‟ha estat treballant durant molts dies per elaborar un pressupost realista, de contenció i 
conservador en la despesa, obligats pel context econòmic actual. 
 
No es tracta pas de negar que la figura del pressupost participatiu hagi de ser una bona eina 
però, en qualsevol cas, en aquest moment de recessió i amb les limitacions existents de tot 
tipus, no hi havia gaire espai per al debat. 
 
En aquest punt de la seva exposició la Sra. Batllessa atura la seva intervenció i s‟adreça al 
públic dient que agrairia que no es rigui de les seves paraules. S‟adreça a una persona del 
públic, la Sra. Paula Román Ramos, i li demana que deixi de riure, per ser una falta de respecte 
envers ella i la resta dels regidors i regidores. 
 
La persona interpel·lada manifesta que no s‟està rient de les paraules de l‟Alcaldessa. La 
Batllessa li demana de què riu doncs, sinó del que ella està explicant, i afegeix que és obvi i 
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tothom ho entendrà així que una persona del públic que està rient , ho fa de la seva exposició i, 
amb això, està cometent una falta patent de respecte envers la seva intervenció. 
 
La Batllessa reitera la seva sol·licitud de respecte cap als membres de l‟Ajuntament i les seves 
intervencions. 

  
La regidora Liliana Vilanova diu que entenem que dins un pressupost pots decidir més o menys 
en funció dels criteris polítics, mentre que unes partides hi ha marge de maniobra i discrecionalitat, 
en d‟altres no. Ens agradaria que es creés una comissió per parlar-ne i decidir que és el que la 
població pot participar. 
 
La Batllessa diu que no hi ha gaire marge per moure‟s dins el pressupost, està tot molt ajustat  i 
sempre en funció dels ingressos reals tant com siguin possible. Creiem que la situació del nostre 
municipi no permet obrir aquest tema. 
 
El Regidor Josep Salvans diu que el que pretenen amb aquesta moció és que sigui el poble qui 
participi, a través de les eines adequades, qui decideixi cap on ha d‟anar el poble. Nosaltres hem 
de ser els administradors del que realment vol el poble. Entenem que democràcia no és només que 
ens votin cada quatre anys, sinó que democràcia és que la gent del poble es pugui expressar i 
participar en la gestió. 
 
La Batllessa li respon que el poble ens ha donat la seva confiança a través del vot, i que per tant, 
com a representant electes del municipi, som els responsables de gestionar els seus interessos.  

 
La regidora Liliana Vilanova estem dient que hi hagi unes partides pressupostàries en les que la 
gent hi pugui participar. Treballem-ho, tenim un any per davant. Vull fer palès que no ens posem 
d‟acord amb cap de les cinc mocions sobre el poble. Simplement ho deixo sobre la taula. 
  

 

Procés de votació:  

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM En contra 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM En contra 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM En contra 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM En contra 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP A favor 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP A favor 

Sr. Albert Roma i Martí CiU Abstenció 

 

Es rebutja la moció presentada per APM-CUP per majoria absoluta (4 vots en 

contra, 2 a favor i 1 abstenció) 

 

 

10.- MOCIÓ DE REBUIG AL REIAL DECRET - LLEI 3 / 2012 DE 10 DE 

FEBRER DE MESURES URGENTS PER A LA REFORMA DEL MERCAT 

LABORAL 

 

El  passat 10 de febrer, el govern del PP, a través d'un Reial Decret, d'aplicació a 

partir del 13 de febrer de 2012, va aprovar la reforma laboral més regressiva de 

la història de l‟Estat espanyol.  

 

Aquesta reforma suposa un retrocés en els drets dels treballadors i 

treballadores, alguns d‟ells aconseguits amb molts esforços per part de la classe 

treballadora del nostre país. Amb la nova regulació s„instaura l‟acomiadament 

lliure amb 20 dies d‟indemnització per any treballat, s‟estableix un contracte de 

pràctiques que deixa el treballador o treballadora sense pràcticament cap dret, 

es retira el control de l‟administració sobre els expedients de regulació 

d‟ocupació i es va en detriment dels convenis col·lectius per  prioritzar els 

interessos de l‟empresa. 
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Amb totes aquestes mesures s‟augura un creixement de l‟atur, la precarització 

dels llocs de treball existents i una disminució dels drets i els salaris de la classe 

treballadora, ja que el seu principal objectiu no és la creació de llocs de treball 

sinó que és la satisfacció de les necessitats d‟una minoria privilegiada per a 

continuar enriquint-se desmesuradament a costa de la majoria de la població. 
 

Per tot això, el  ple municipal adopta els següents ACORDS: 

Primer.- Exigir al Govern espanyol la retirada del Reial Decret-Llei 3/2012 de 10 

de febrer de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral i l‟obertura 

d‟un procés de negociació per a establir mesures que permetin la creació 

d‟ocupació sense que això representi la pèrdua de drets dels treballadors i 

treballadores. 

 

Segon.- Donar suport a les mobilitzacions socials i ciutadanes en defensa dels 

drets laborals i els serveis públics que s‟organitzin arreu dels Països Catalans i 

més concretament a la comarca d‟Osona. 

 

Tercer.- Demanar al govern espanyol que interpreti el rebuig social generalitzat 

que ha provocat  l‟aprovació de la reforma laboral que va entrar en vigor 

dissabte 12 de febrer de 2012. 

 

Quart.- Demanar al govern espanyol que convoqui la mesa del diàleg social per 

obrir un procés de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de 

reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació de qualitat; millori 

l‟ocupabilitat del conjunt de treballadors, especialment d‟aquells que estan a 

l‟atur, i aposti decididament per mesures de dinamització econòmica que 

reactivin la demanda de nous llocs de treball. 

 

Cinquè.- Demanar al govern espanyol que respecti les competències de la 

Generalitat atorgades  per l‟Estatut,  fent possible d'esdevenir 

l'administració laboral única de l'Estat a  Catalunya amb competències 

executives sobre la negociació col·lectiva i les relacions  laborals entre d'altres. 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova exposa i llegeix la moció presentada següent: 
 

 

MOCIÓ DE REBUIG AL REIAL DECRET - LLEI 3 / 2012 DE 10 DE FEBRER DE MESURES 
URGENTS PER A LA REFORMA DEL MERCAT LABORAL 

 
 
El  passat 10 de febrer, el govern del PP, a través d'un Reial Decret, d'aplicació a partir del 13 de 
febrer de 2012, va aprovar la reforma laboral més regressiva de la història de l‟Estat espanyol. Aquesta reforma 
suposa un retrocés en els drets dels treballadors i treballadores, alguns d‟ells aconseguits amb molts esforços per part 
de la classe treballadora del nostre país. Amb la nova regulació s„instaura l‟acomiadament lliure amb 20 dies 
d‟indemnització per any treballat, s‟estableix un contracte de pràctiques que deixa el treballador o treballadora sense 
pràcticament cap dret, es retira el control de l‟administració sobre els expedients de regulació d‟ocupació i es va en 
detriment dels convenis col·lectius per  prioritzar els interessos de l‟empresa. 
 
Amb totes aquestes mesures s‟augura un creixement de l‟atur, la precarització dels llocs de treball existents i una 
disminució dels drets i els salaris de la classe treballadora, ja que el seu principal objectiu no és la creació de llocs de 
treball sinó que és la satisfacció de les necessitats d‟una minoria privilegiada per a continuar enriquint-se 
desmesuradament a costa de la majoria de la població. 
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Per tot això, APM-CUP demana que el ple adopti els següents ACORDS: 
 

1. Exigir al Govern espanyol la retirada del Reial Decret-Llei 3/2012 de 10 de febrer de mesures urgents per a 
la reforma del mercat laboral i l‟obertura d‟un procés de negociació per a establir mesures que permetin la 
creació d‟ocupació sense que això representi la pèrdua de drets dels treballadors i treballadores. 

2. Donar suport a les mobilitzacions socials i ciutadanes en defensa dels drets laborals i els serveis públics 
que s‟organitzin arreu dels Països Catalans i més concretament a la comarca d‟Osona. 

3. Renunciar a l‟aplicació de tots els punts d‟aquesta reforma laboral que afectin els treballadors i treballadores 
d‟aquest  Ajuntament. 

 
La Batllessa manifesta que presenten una esmena parcial. Volem afegir els punts 1,2 i 3 de 
l‟esmena d‟ERC i excloure el punt 3 de la moció d‟APM-CUP, perquè cometríem prevaricació. Tot 
seguit llegeix els punts citats: 
 

Demanem al govern espanyol : 
 

1. Que interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral que va entrar en 
vigor dissabte 12 de febrer de 2012. 

2. Que convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials i 
econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè impulsi la contractació de qualitat, millori 
l’ocupabilitat del conjunt de treballadors, especialment d’aquells que estan a l’aturi aposti decididament per 
mesures de dinamització econòmica que reactivin la demanda de nous llocs de treball. 

3. Que respecti les competències de la Generalitat atorgades per l’Estatut, fent possible d’esdevenir 
l’administració laboral única de l’Estat a Catalunya amb competències executives sobre la negociació 
col·lectiva i les relacions laborals entre d’altres. 

 
La regidora Liliana Vilanova  proposa votar separadament treure el punt 3 de la moció d‟APM-
CUP, afegir els punts 1, 2 i 3 d‟ERC i finalment el text refós amb les modificacions introduïdes i 
resultants després de les respectives votacions: 
 
A continuació es sotmet a votació la retirada o manteniment del punt 3 de l‟esmena a la totalitat 
de la CUP-APM. Procés de votació:  

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP En contra 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP En contra 

Sr. Albert Roma i Martí CiU A favor 

 
La retirada del punt 3 s‟aprova per majoria absoluta (5 vots a favor i 2 en contra) 
 
A continuació es sotmet a votació afegir els punts 1, 2 i 3 de la proposta d‟ERC.  Procés de votació: 
s‟aprova per unanimitat  
 

 

Procés de votació del text refós de la moció presentada per APM-CUP amb els 

punts afegits consensuats amb ERC:  s‟aprova per Unanimitat 

 

 

11.- APROVACIÓ PLA D’AJUST A L’EMPARA DEL REIAL DECRET LLEI 

4/2012 

 

L‟article 7 del Reial Decret Llei 4/2012 estableix que una vegada tramesa la 

relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament a 31 de 

desembre de 2011, hauran de presentar un Pla d‟Ajust que haurà d‟estar aprovat 

abans del 31 de març de 2012. 

 

L‟objectiu d‟aquest Pla d‟Ajust és: 
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 Recollir els ingressos corrents suficients per finançar les corresponents 

despeses corrents i l'amortització de les operacions d'endeutament, 

inclosa la que es formalitzi en el marc de la citada norma.  

 Garantir que les previsions d'ingressos corrents que contingui hauran de 

ser concordants amb l'evolució dels ingressos efectivament obtinguts per 

l‟Ajuntament en els exercicis 2009 a 2011. 

 Preveure un adequat finançament dels serveis públics prestats mitjançant 

taxa o preus públics, per la qual cosa hauran d'incloure informació 

suficient del cost dels serveis públics i el seu finançament. 

 Recollir la descripció i el calendari d'aplicació de les reformes estructurals 

que es vagin a implementar així com les mesures de reducció de 

càrregues administratives a ciutadans i empreses que s‟hagin d‟adoptar 

en els termes que s'estableixin per Acord de la Comissió Delegada del 

Govern per a Assumptes Econòmic.  

 Qualssevol altres requisits que s'estableixin per Acord de la Comissió 

Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics.  

 El Pla d'ajust podrà incloure modificació de l'organització de la corporació 

local. 
 

El pla d'ajust haurà de remetre's per l'entitat local l'endemà de la seva aprovació 

pel ple a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, 

per via telemàtica i amb signatura electrònica, qui realitzarà una valoració del 

pla presentat, i la hi comunicarà a l'entitat local en un termini de 30 dies 

naturals a comptar des de la recepció del pla. 

 

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

següent acord 

 

Primer.- Aprovar el Pla d‟ajust d‟acord amb les dades que s‟annexen en el 

present acord. 

 

Segon.- Trametre el present acord, juntament amb la informació 

complementària a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, d‟acord amb les 

instruccions que estableixen el citat R.D.L. 4/2012 i també el R.D.L. 7/2012 

conjuntament amb l‟Ordre HAP/537/2012. 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
La Batllessa agraeix que APM-CUP hagi autoritzat la inclusió dels punts que segueixen. Tot seguit 
fa una explicació del que és el Pla d‟ajust a l‟empara del Reial Decret Llei. Tot seguit dóna la 
paraula al Secretari-Interventor de la Corporació qui acabarà de donar les explicacions al respecte 
de tot aquest mecanisme previst en aquesta recent normativa. 

 
La regidora Liliana Vilanova pregunta que passa si no es compleixen aquestes previsions? 
 
Resposta del secretari: no ho sabem. Hem de tenir en compte fins i tot el més que probable 
conflicte amb Espanya, en positiu o en negatiu, però a 10 anys vista no es pot saber que passarà. 
De totes maneres els interventors estem obligats, a partir d‟ara, cada any a fer un informe de 
seguiment. En tot cas, seguit el consell de la Diputació de Barcelona, hem estat absolutament 
prudents i cautelosos a l‟hora de reflectir ingressos i despeses. 
 
El Regidor Josep Salvans diu que hi ha una cosa que l‟espanta una mica. Si preveiem un 
increment, es gaire raonable? En el nostre cas no pot ser negatiu? És raonable? 
 
La Batllessa manifesta que hem de tenir en compte que es tracta d‟una obligació imposada per 
l‟estat. 
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El Regidor Albert Roma pregunta si els interessos no es poden  pactar amb les empreses?. 
 
Resposta del secretari: els interessos venen regulats per llei. 
 

 

Procés de votació:  

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM A favor 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM A favor 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM A favor 

Sra. Glòria Martínez i Rodríguez ERC-AM A favor 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP Abstenció 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP Abstenció 

Sr. Albert Roma i Martí CiU Abstenció 

 

S‟aprova per majoria absoluta (4 vots a favor, i 3 abstencions) 

  

 

12. PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA AL CÀRREC D’UN 

REGIDOR MUNICIPAL 

 

Amb data 20 de març i registre d‟entrada 320 el regidor del grup municipal de 

CIU Sr. Albert Roma Martí ha presentat a l‟Ajuntament la seva renúncia al càrrec 

de regidor d‟aquest Ajuntament  per motius laborals. 

 

D‟acord amb allò que preveu l‟article 182 de la Llei Orgànica 5/1985 de 19 de 

juny, del Règim Electoral General i la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la 

junta Electoral Central, el Ple de l‟Ajuntament, dintre dels 10 dies naturals 

següents al de formulació de la renúncia n‟ha de prendre coneixement i 

comunicar-ho a la Junta Electoral Central de Madrid, en ser la que funciona de 

manera permanent. 

 

Per tot això, es proposa al ple de l‟Ajuntament l‟adopció del següent acord : 

 

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de 

l‟Ajuntament de Montesquiu formulada pel regidor del grup municipal de CIU Sr. 

Albert Roma i Martí. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la Junta Electoral Central de Madrid, juntament 

amb les dades de la persona que segueix al regidor que cessa, a la llista 

corresponent, per tal que lliuri la credencial del nou regidor i pugui procedir a la 

presa de possessió del càrrec. 

 
Intervencions dels regidors/es 
 
El Regidor Albert Roma manifesta que per motius personal, sobre tot per motius de feina, es 
veu obligat a deixar el càrrec tot afegint que ha estat molt bé  tot aquest temps entre els regidors. 
 
La Batllessa li agraeix la tasca feta pel poble durant aquests  9 mesos i li desitja  que tot li vagi 
molt bé.  
  

 

La Corporació és dóna per assabentada 

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

2/4 de 6 de la tarda,  de la que s‟estén la present acta. En dono fe. 


