
  AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

   

 

 

PLE EXTRAORDINARI DE 29 DE MARÇ DE 2011 

 

A  les 2 del migdia del 29 de març de 2011, es constitueix, en sessió 

extraordinària, el ple de l‟Ajuntament de Montesquiu, a la Sala d‟actes de  la 

Casa de la Vila convocats prèviament per avui a la mateixa hora i presidits per: 

 

L’alcalde Sr. Antonio Martín i Ortega, del grup d‟ERC els regidors següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC 

Sr. Pere Genollà Torrent ERC 

Sra. Mercè Noguera Alibés PSC 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué PSC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP 

 

 

Assistits per mi, el Secretari-Interventor: Isidre Llucià i Sabarich, que informo 

que procediré a gravar el Ple, sense que ningú manifesti cap objecció. 

 

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a la 1 i 5 minuts del 

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

es procedeix a tractar els punts següents: 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci de 

la Vall del Ges, Orís i Bisaura 

2. Acord d’aprovació inicial de la dissolució del Consorci de 

Turisme paisatges del Ter d’Osona 

3. Delegar en la Diputació de Barcelona les funcions de recaptació 

de diversos tributs. 

4. Operació de tresoreria. Pòlissa de crèdit exercici 2011. 

5. Annex al conveni de col·laboració subscrit el dia 14 de juliol de 

2010, entre el Consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments 

d’Orís, Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de 

Besora, Sora i Vidrà per acollir-se al projecte de servei tècnic 

compartit, inclòs en el pla comarcal de joventut de la comarca 

d’Osona 

6. Moció a favor de la dació en el pagament de les hipoteques i 

l’eliminació de les clàusules del sòl 

7. Moció de suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada 

de les emissions de TV3 al País Valencià 
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01 

A08.07.02.- CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA 

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 

CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA 

 

Antecedents: 

 

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura és un ens públic de caràcter 

associatiu integrat pels ajuntaments de Montesquiu, Orís, Sant Pere de Torelló, 

Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló, Santa Maria de Besora, Sora, 

Torelló i Vidrà, el Consell Comarcal d‟Osona, Agrària de Torelló, SCCL, Associació 

Empresaris de la Vall del Ges i Bisaura, Associació Mediambiental Vall del 

Ges.Net, Comissions Obreres, Gremi Provincial de Torners i Indústries Diverses 

de la Fusta, Grup de Defensa del Ter, Unió General de Treballadors i Universitat 

de Vic . 

 

Per acord de la Junta General  en sessió ordinària de data 10 de novembre de 

2010 es va aprovar definitivament la constitució de la societat Ges Bisaura 

Empresa d‟Inserció, S.L., empresa d‟inserció sociolaboral, amb un capital social 

de 3.010 euros íntegrament subscrit i alliberat pel Consorci de la Vall del Ges, 

Orís i Bisaura per a millorar l‟ocupabilitat del territori atès que el Consorci, 

d‟acord amb el seu Pla de Futur, té com a objectiu el desenvolupament econòmic 

sostenible, la millora de l‟ocupabilitat i la prevenció de les situacions de 

marginació i exclusió social.  En la mateixa sessió es van aprovar els Estatuts 

pels quals es regirà la societat esmentada. 

 

Atès que el Registre administratiu d‟empreses d‟inserció sociolaboral de 

Catalunya, depenent de la Generalitat de Catalunya ha exigit per la inscripció de 

Ges Bisaura Empresa d‟Inserció SL al registre d‟empreses d‟inserció que és 

necessari que l‟entitat promotora, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, 

contempli en el seu objecte social  “la inserció social de persones especialment 

desafavorides”. 

 

Atès que en la reunió d‟alcaldes/esses i regidors/es del Consorci de la Vall del 

Ges, Orís i Bisaura del dia 12 de febrer de 2011 es va decidir modificar l‟article 

10è dels Estatuts del Consorci, per tal d‟alternar la presidència i vicepresidència 

del Consorci entre l‟Ajuntament de Torelló i l‟Ajuntament de Sant Quirze de 

Besora, amb la possibilitat de renúncia del representant. 

  

Vist que en data 23 de febrer de 2011 la Junta General del Consorci de la Vall del 

Ges, Orís i Bisaura en sessió ordinària va acordar, per unanimitat, l‟aprovació 

inicial de la modificació dels seus estatuts, en el sentit de modificar els articles 

3er, 9è apartat f), 10è i 21è  i que en la part resolutòria del mateix acord 

s‟instava a tots els membres de ple dret del Consorci de la Vall del Ges, Orís i 

Bisaura perquè en el termini de temps més breu possible aprovessin pels seus 

respectius òrgans de govern competents la modificació dels estatuts. 

 

Vist l‟article 322 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s‟aprova el 

Reglament d‟obres, activitats i serveis dels ens locals i l‟article 30 dels Estatuts 
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del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura  

 

 

A proposta de l‟Alcalde, es proposa l‟adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels articles 3er, 9è apartat f), 10è i 

21è dels Estatuts del Consorci de la de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, afectant les 

modificacions en els següents aspectes: 

 

“Article 3er 

 

L‟establiment d‟aquest Consorci es basa en la conveniència de poder comptar 

amb una institució permanent, sense esperit lucratiu, al servei de la societat i 

per  a fomentar-ne el seu desenvolupament. 

 

Les finalitats generals del Consorci són: 

 

- Identificar i prioritzar, amb la participació dels agents socials i econòmics, 

els principals reptes que caldrà afrontar en els propers anys i formular les 

línies estratègiques que s‟han d‟emprendre. 

- Promoure un desenvolupament sostenible que contempli de forma 

integradora, a més de la generació de riquesa, el benestar de les 

persones i la cohesió social, la inserció social, la gestió durable dels 

recursos, la qualitat de l‟entorn i les possibilitats de desenvolupament de 

les generacions futures. 

- Promoure la cultura i la metodologia de la planificació estratègica com a 

instrument de participació ciutadana en els processos de 

desenvolupament econòmic i social. 

- La inserció social de persones especialment desafavorides, afavorint la 

integració sociolaboral de persones en atur, situació o greu risc d‟exclusió 

social, mitjançant qualsevol activitat econòmica de prestació de serveis o 

producció de béns, en relació amb les matèries següents: 

- serveis de gestió i treballs agroforestals 

- serveis de gestió i treballs educatius i/o turístics 

- serveis de jardineria pública 

- serveis de neteja viària 

- serveis generals de neteja  

- serveis de gestió de residus  

- el comerç de productes de segona mà recuperats  

- serveis ambientals d‟informació, i sensibilització  

- serveis energètics i d‟eficiència energètica 

- serveis de construcció i bioconstrucció, rehabilitació i manteniment 

d‟edificis i infraestructures 

- i qualsevol altre activitat econòmica que tingui capacitat per a crear 

ocupació i ajudar a la inclusió dels col·lectius esmentats  

 

La tasca més important que desenvoluparà el Consorci és la implementació del 

Pa de Futur de l‟Agenda 21 aprovada per tots els ajuntaments consorciats. El 

Consorci realitzarà les tasques de gestió, execució, seguiment i avaluació de les 

diferents actuacions contingudes en el Pla de Futur. 
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En l‟àmbit d‟aquests objectius, el Consorci podrà crear i gestionar serveis, 

realitzar inversions, adquirir i gestionar patrimoni i contractar personal propi. 

 

El Consorci tindrà la consideració de mitjà propi i servei tècnic de tots els 

ajuntaments que l‟integren als efectes d‟allò que estableixen els articles 4.1 n) i 

24.6 de la Llei 30/2007, de 30 d‟octubre, de contractes del sector públic per 

realitzar qualsevol de les finalitats que integren el seu objecte social.” 

 

“Article 9è 

 

Són funcions de la Junta General. 

9.f)  El nomenament del President i Vicepresident del Consorci i el nomenament i 

separació del Gerent i del Coordinador del Consorci.” 

 

“Article 10è 

 

1) La Presidència de la Junta General del Consorci l‟exerciran, per períodes de 

dos anys, els representants dels ajuntaments consorciats determinada de la 

següent manera: 

 

a) La Presidència i la Vicepresidència correspondrà, alternativament, al 

representant de l‟Ajuntament de Torelló i al representant de l‟Ajuntament 

de Sant Quirze de Besora. 

b) El nomenament del President i Vicepresident del Consorci de la Vall del 

Ges, Orís i Bisaura correspondrà a la Junta General.  

c) Si la Presidència i/o  Vicepresidència renuncien al càrrec, la Junta 

General, per majoria simple, nomenarà President i/o Vicepresident del 

Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura entre la resta de representants 

dels ajuntaments consorciats.” 

 

“Article 21è 

 

La Junta General designarà un secretari que s‟encarregarà d‟aixecar les actes de 

les seves reunions, decrets i resolucions, així com de lliurar les certificacions 

corresponents. 

 

La Junta General designarà també: 

 

Un/a interventor/a que exericitarà les funcions de control i fiscalització de la 

gestió econòmica-financera, pressupostària i de la comptabilitat del consorci. 

 

Un tresorer que exercirà les funcions de tresoreria, recaptació i comptabilitat. 

 

Els càrrecs de secretari/a i d‟interventor/a seran exercits, coincidint amb la 

Presidència respectiva de l‟anualitat corresponent, pel secretari/a i per 

l‟interventor/a - o funcionaris en qui deleguin- dels ajuntaments consorciats. 

 

El càrrec de tresorer podrà ser exercit per un membre de la Junta General, amb 

caràcter gratuït. 
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Les funcions de secretari/a i d‟interventor/a podran ésser exercits, de forma 

simultània pel mateix funcionari/a. 

 

En cas d‟impossibilitat tècnica per part de l‟ajuntament consorciat a qui 

correspongui per assumir la secretaria i la intervenció, el consorci crearà la plaça 

de secretaria-intervenció perquè aquestes funcions siguin assumides per 

personal propi del consorci.” 

 

 

Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord per un termini de 30 dies 

hàbils mitjançant anuncis al BOP i al  DOGC i al tauler d‟anuncis de l‟ajuntament. 

  

 

Tercer.- Delegar al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura tan àmpliament 

com en dret sigui necessari pel tràmit conjunt d‟informació pública i per a tota la 

resta de tràmits administratius necessaris fins a l‟aprovació definitiva de la 

modificació dels estatuts. 

 

 

 
Procés de votació:: 
Sr. Antonio Martín i Ortega ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany,  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis,  ERC A favor 

Sr. Pere Genollà Torrent,. ERC A favor 

Sra. Mercè Noguera Alibés,  PSC A favor 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC A favor  

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP Abstenció 

 

S‟aprova per majoria absoluta (6 vots a favor i 1 abstenció) 

 

 
 

 

 
02 

A08.07.03.- CONSORCI DE TURISME PAISATGES DEL TER D’OSONA 

ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ DEL 

CONSORCI DE TURISME PAISATGES DEL TER D’OSONA 
 

 

ANTECEDENTS 

 

El  Consorci per a la promoció turística  Meandres del Ter d'Osona  es va 

constituir el  3 de febrer de l'any 2001 sota el nom de “Consorci Meandres del 

Ter d'Osona”  i, inicialment, el van constituir  les següents entitats: municipis de 

Manlleu, Les Masies de Voltregà, Montesquiu, Orís, Roda de Ter, Sant Hipòlit de 

Voltregà, Sant Quirze de Besora, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, 

Intervenció dels Regidors/es 
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Torelló i Vidrà i les entitats sense afany de lucre Manlleu Associació de Botiguers, 

Agrupació de comerciants de Torelló, Associació d'empresaris Vall del Ges, 

Associació d'empresaris de Manlleu, Associació Grup de defensa del Ter i el 

Gremi provincial de torners i indústries de la fusta.  Els acords d'aprovació 

definitiva de la creació del Consorci i dels Estatuts pels quals aquest s'havia de 

regir, van ser adoptats, sense que s'haguessin realitzat al·legacions en contra del 

seu contingut en cap dels terminis d'informació pública oberts pels acord 

d'aprovació inicial dels respectius ajuntaments esmentats anteriorment, en les 

dates que s'indiquen a continuació: Manlleu, 27 de juny de 2000; Les Masies de 

Voltregà, 4 de novembre de 1999, Montesquiu, 2 de juny de 2000; Orís, 14 de 

març de 20000, Roda de Ter, 18 de maig de 2000; Sant Hipòlit de Voltregà, 8 de 

maig de 2000; Sant Quirze de Besora, 26 de setembre de 2000; Sant Pere de 

Torelló, 30 de juny de 20000; Sant Vicenç de Torelló, 3 de novembre de 1999, 

Torelló, 27 de març de 20000, i Vidrà 23 de novembre de 1999. Els Estatuts van 

ser publicats  el publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 

núm.  29  del dia  2  de  febrer de  2001.  

 

La Diputació de Barcelona, per acord de Ple de la Corporació, en sessió de dia 25 

d‟abril de 2002, va sol·licitar la incorporació al Consorci de Turisme dels 

Meandres del Ter d‟Osona. 

 

El canvi de nom del Consorci es va produir per acord del Consell Plenari del 

Consorci de Turisme Meandres del Ter d‟Osona  el dia 3 de desembre de 2003, 

passant a la denominació actual de “Consorci de Turisme Paisatges del Ter 

d‟Osona”.  

 

Posteriorment, en data 11 de gener de 2006 es va aprovar inicialment la segona 

modificació dels Estatuts. L‟anunci relatiu a l‟aprovació inicial es va publicar en el 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 34 de 9 de febrer de 2006, i al 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4567, de 7 de febrer de 2006, i 

al tauler d‟anuncis del Consorci. Transcorregut el termini sense al·legacions, 

l‟acord esdevenia definitiu. En data 9 de juny de 2006 el Ple del Consorci 

Paisatges del Ter d‟Osona va aprovar definitivament la segona modificació dels 

Estatuts del Consorci.  

 

El text vigent dels Estatuts es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona núm. 219 de 13 de setembre de 2006. 

 

El Consorci actualment es troba format, segons els Estatuts per: 

 

-          Diputació de Barcelona 

-          Ajuntament de Manlleu 

-          Ajuntament  de Les Masies de Roda 

-          Ajuntament  de Les Masies de Voltregà 

-          Ajuntament  de Montesquiu 

-          Ajuntament  d‟Orís 

-          Ajuntament  de Roda de Ter 

-          Ajuntament  de Sant Hipòlit de Voltregà 

-          Ajuntament  de Sant Quirze de Besora 

-          Ajuntament  de Sant Pere de Torelló 
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-          Ajuntament  de Sant Vicenç de Torelló 

-          Ajuntament  de Santa Cecília de Voltregà 

-          Ajuntament  de Santa Maria de Besora 

-          Ajuntament  de Sora 

-          Ajuntament  de Torelló 

-          Ajuntament  de Vidrà 

-          Associació d‟Empresaris de la Vall del Ges, Orís i Bisaura 

-          Associació d‟Empresaris de Manlleu 

-          Grup de Defensa del Ter 

-          Associació d‟Estudis Torellonencs 

-          Agrupació de Comerciants de Torelló 

-          Manlleu Associació de Botiguers 

-          Gremi Provincial de Torners i Indústries diverses de la Fusta 

 

I. DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 

 

PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI 

 

Atesa la difícil situació econòmica en què es troba el Consorci com a 

conseqüència de la crisi actual que afecta molt directament a les entitats 

públiques, les quals han hagut de retallar les seves aportacions i tenint en 

compte que el Consorci te uns nivells d‟autofinançament absolutament 

insuficients, es va convocar el proppassat 11 de gener una reunió per analitzar la 

situació. Van assistir persones designades per una àmplia majoria dels 

ajuntaments integrants del Consorci, i es va decidir iniciar el procediment per a 

la dissolució del Consorci. 

 

En data 17 de gener (reg. entrada a la Diputació de Barcelona 19 de gener), 

aquesta voluntat va ser comunicada per la Sra. Isabel Miguélez, Presidenta, a la 

Diputació de Barcelona, tot demanant el suport de la conducció de l‟esmentat 

procés fins arribar a l‟efectiva dissolució de l‟entitat. Demanava així mateix que 

el Vice-president del Consorci, actualment l‟Il·lm. Sr. Carles Ruiz Novella, 

assumís les funcions de la presidència de l‟entitat atesa la seva situació de 

malaltia. 

 

Vist l‟informe de la Secretaria-Intervenció, del qual es desprèn la impossibilitat 

per part del Consorci de continuar desenvolupant les tasques pròpies del seu 

objecte atesa la manca d‟ingressos que previsiblement obtindrà en aquest 

exercici 2011. 

 

Vista la resolució de la Presidència del dia 7 de febrer de 2011 per la qual es 

resol iniciar l‟expedient de dissolució del Consorci i la creació d‟una Comissió amb 

l‟objectiu d‟elaborar una proposta de liquidació dels actius i passius de l‟entitat. 

 

Vista l‟acta de la Comissió, reunida el dia 17 de febrer de 2011, en la qual es van 

aprovar els termes en què es presentaria al Consell General del Consorci de 

Turisme Paisatges del Ter d‟Osona la proposta d‟acord de dissolució i liquidació 

del Consorci. 

 

Vistes les resolucions de la presidència del Consorci de dates 21 de febrer 
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d‟enguany relatives a la extinció de les relacions laborals del personal del 

Consorci. 

 

Vistos els acords adoptats pel Consell General del Consorci de Turisme Paisatges 

del Ter d‟Osona en la reunió de data 2 de març d‟enguany, que aproven 

inicialment la dissolució del Consorci. 

 

II. NORMATIVA APLICABLE 

 

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 

7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text 

Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 

d‟abril)  i els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d‟agost, de règim jurídic 

i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 

 

Vist allò que, d‟acord amb allò que disposen els articles 313 i 324 del Decret 

179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament d‟obres, activitats i 

serveis dels ens locals, la dissolució del Consorci ha de ser acordada pel seu 

òrgan superior de govern i pels òrgans competents dels seus membres i que 

l‟acord de dissolució, que ha de determinar la forma en què s'hagi de procedir 

per a la liquidació dels béns del Consorci i la reversió de les obres i instal·lacions 

existents a les administracions consorciades, ha de ser sotmès al tràmit 

d‟informació pública. 

 

Vistos els informes emesos per la Intervenció i la Secretaria de l‟Ajuntament, que 

consten en l‟expedient. 

 

Es proposa al Ple l‟adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci de Turisme paisatges del 

Ter d‟Osona, així com la seva liquidació en els següents termes aprovats pel 

Consell General del consorci en reunió de data 3 de març d‟enguany: 

 

1). D‟acord amb els Annexos corresponents  determinar la següent situació de 

tresoreria i previsió d‟ingressos i despeses pendents pel mes de febrer, segons la 

Intervenció del Consorci. En aquestes despeses no s‟inclouen les inherents a la 

liquidació que es puguin produir fins la seva extinció definitiva (notaria, registre i 

altres). 
 
 

 

 
 

Situació de tresoreria a 31-01-2011 i previsions 
 

Banc Saldo Ingressos Despeses 
Caixa corporació 170,46 €   
Catalunya Caixa 3.773,40 € 4.508,59 € 50.903,79 

RESUM 3.943,86 € 4.508,59 € 50.903,79 

   -42.451,34 

Detall de despeses    
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Any 2010 i gener 15.662,75 €   

Febrer 31.457,77 €   
Consell Comarcal 3.783,27 €   

 
DESPESES I FACTURES PENDENTS DE FEBRER 2011 

 
Capítol 1    
Personal    

    

NÚRIA SERRALLONGA MERCADER Sous i indemnització 19.668,89 €  
LAURA MARTÍNEZ ARJONA Sous i indemnització 8.150,47 €  
Núria Serrallonga Mercader Dietes mes de febrer 30,00 €  
Laura Martínez Arjona Dietes mes de febrer 15,00 €  
    
SUMA   27.864,36 € 

    
Capítol 2    
Primer express Despeses reunió tancament 21,80 €  
Correus Segells funcionament ordinari 90,21 €  
Correus Previsió correspondència 200,00 €  
Llibreria i papereria XICOY Material d‟oficina 2,97 €  

Consorci Vall Ges, Orís i Bisaura Fotocòpies diverses 369,85 €  
Consorci Vall Ges, Orís i Bisaura Previsió fins al final 50,00 €  
Sorea Previsió consum aigua 16,00 €  
Telefónica de Espanya Previsió consum telèfon 

febrer 
120,00 €  

Telefònica móviles Consum mòbil gener 11 26,58 €  
Secretaria i intervenció Previsió treballs 

dietes/despla. 

1.400,00 €  

Catalunya Caixa Despeses financeres 50,00 €  
Rebut s. Social mes gener Quota patronal 1.246,00 €  
    
SUMA   3.593,41 € 
    

TOTAL   31.457,77 € 

 
 
 

2). Aprovar les quotes corresponents a cadascun dels Ajuntaments i a la Diputació de 
Barcelona, en la liquidació del Consorci en els termes següents: 
 

Entitat  Aportació 2010 % sobre total Aportació a liquidació 

Ajuntament de Les Masies de Roda       461,16 €  0,56 238,61 

Ajuntament de Manlleu  12.597,11 €  15,35 6.517,95 

Ajuntament de Les Masies de Voltregà    1.971,52 €  2,40 1.020,10 

Ajuntament de Montesquiu       556,93 €  0,68 288,16 

Ajuntament de Roda de Ter    3.669,76 €  4,47 1.898,79 

Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà    2.102,67 €  2,56 1.087,96 

Ajuntament de Sant Pere de Torelló    1.468,27 €  1,79 759,71 

Ajuntament de Sant Quirze de Besora    1.376,77 €  1,68 712,36 

Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló       730,17 €  0,89 377,80 

Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà       115,90 €  0,14 59,97 
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Ajuntament de Santa Maria de Besora        99,43 €  0,12 51,45 

Ajuntament de Sora       109,80 €  0,13 56,81 

Ajuntament de Torelló    8.425,32 €  10,27 4.359,40 

Ajuntament de Vidrà       106,14 €  0,13 54,92 

Ajuntament d'Orís       173,85 €  0,21 89,95 

Diputació de Barcelona  48.080,00 €  58,60 24.877,39 

TOTAL  82.044,80 €   42.451,34 

 

3). Establir, com a data límit per al pagament de les quotes de liquidació 

aprovades, el dia 15 de març de 2011, a excepció de la Diputació de Barcelona, 

que ja ha efectuat el pagament de la quantitat  de 27.819,36  € ( vint-i-set mil 

vuit-cents dinou euros, trenta-sis cèntims), per tal de cobrir els costos de 

liquidació i tancament del Consorci, en el benentès que la diferència entre la 

quantitat que li pertoca i la efectivament satisfeta li serà retornada.  

 

4). Denunciar de forma expressa els convenis i contractes subscrits pel Consorci 

de Turisme Paisatges del Ter, i en particular: 

 

1. Aprovar la cessació de l‟encomanda de gestió realitzada a favor de la 

Diputació de Barcelona per a la gestió informatitzada de nòmines del 

personal del Consorci de Turisme Paisatges del Ter (funcionari i laboral) i 

activitats complementàries o derivades, i que va ser aprovada en sessió 

del Consell General de data 25 d‟abril de 2007, fixant com a data 

d‟efectes de la cessació el dia 28 de febrer de 2011, un cop s‟hagi fet 

efectiva l‟extinció de les relacions laborals del personal al servei del 

Consorci, d‟acord amb les resolucions de presidència de data 21 de febrer 

de 2011.  

  

2. Deixar sense efecte els següents convenis entre Diputació de Barcelona i 

el Consorci de Turisme Paisatges del Ter:  

 

 

 Conveni amb Diputació de Barcelona, signat l‟any 2002 per a la 

senyalització dels següents senders:  

 Sender Vora Ter- GR 

 17 senders complementaris o variants entre Bellmunt i Roda de 

Ter: drecera Roda de Ter- Manlleu; ruta BTT Manlleu; sender del 

Pont de la Gleva a Torelló (Rocaprevera); sender d‟enllaç de Gallifa 

a Sant Hipòlit de Voltregà (per unir-se al PR-C48); sender de 

Rocaprevera, entre el pont de la Coromina, Rocaprevera i el pont 

de Conanglell; sender de Torelló(Rocaprevera a Sant Pere de 

Torelló); sender de Comadebó, entre Borgonyà i el canal de Vila-

seca; sender de Bajalou. Entre Sant Quirze Besora i el molí de 

l‟Espona; sender de Sant Quirze Besora a Montesquiu; ronda de 

Montesquiu; tram del GR 3 entre els Munts i Milà; PR-C- 45 de 

Torelló a Bellmunt; PR-C 47 del Ges, entre Torelló i Vidrà; sender 

de Saderra; sender d‟Orís; sender del Sorreigs;  i sender de 

l‟Esquerda (Roda de Ter) 
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 4 senders del Bisaura i dues  variants: sender de Sora-Puig 

Coronador, Sant Martí de Vinyoles (sender circular); sender de 

Sant Moí o del Parc Comarcal de Montesquiu (sender circular); 

sender de Vidrà (sender circular); sender de Siuret (Ciuret, Santa 

Margarida de Cabagés, Sant Jaume); sender dels Tres Castells. 

Castell de Montesquiu, Castell de Besora, Castell de Milany; variant 

de Santa Maria de Besora – coll de Bosquetell. 

 Conveni amb Diputació de Barcelona per a la senyalització vertical de 

l‟Arboretum de Vidrà. Signat l‟any 2005.  

 Conveni amb Diputació de Barcelona i l‟ajuntament d‟Oris, signat l‟any 

2005 per a la senyalització dels recursos i senders següents:  PR-C 

54: Sender d‟Orís; connexió amb el GR-210; connexió amb el GR-3; 

castell; pont romànic; balmes de Serinyà; i font de les Donzelles. 

S‟estableix que les possibles responsabilitats derivades dels elements afectats 

seran assumides per cada un dels municipis on estan ubicats.   

 

3. Sol·licitar la baixa del Consorci en la plataforma eaCat, gestionada pel 

Consorci  Administració Oberta de Catalunya, amb data d‟efectes 31 de març 

de 2011.  

 

5). Determinar que l‟arxiu del Consorci serà traslladat i custodiat per 

l‟ajuntament de Torelló, el qual facilitarà la seva consulta a totes les entitats que 

han format part del Consorci.  

 

6). Fixar la data d‟efectes de la dissolució el 31 de març d‟enguany. 

 

7). Facultar la Presidència i la Vice-presidència del Consorci de Turisme Paisatges 

del Ter d‟Osona, indistintament, per dictar les disposicions complementàries i 

oportunes per a la deguda efectivitat dels acords de dissolució adoptats en el 

Consell General de 2 de març. 

 

8). Sol·licitar la cancel·lació de la inscripció del Consorci en els Registres públics 

corresponents i, en particular, en el Registre d‟Entitats Locals de Catalunya. 

 

Segon. Acceptar la cessió gratuïta a l„ajuntament, d‟acord amb l‟apartat 4) del 

Primer Acord i l‟inventari de béns que consta com a annex, els Punts 

d‟Informació Multimèdia (PIM‟s Multimèdia), les àrees de descans, els Punts 

d‟Informació Estàtica, i les senyalitzacions verticals de camins ubicats en territori 

municipal. 

 

Tercer. Sotmetre aquests acords d‟aprovació inicial de dissolució, un cop hagin 

estat adoptats per tots els ens consorciats, a informació pública pel termini de 

trenta dies hàbils mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el tauler d‟anuncis de 

la Corporació.  

Quart. Transcorregut el període d‟informació pública sense haver-se presentat 

al·legacions, l‟acord de dissolució s‟entendrà definitivament aprovat. 
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Cinquè. Publicar la dissolució definitiva del Consorci en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en els 

mateixos termes que consten al punt setè d‟aquests acords. 

Sisè. Facultar l‟alcalde de la corporació tan àmpliament com en dret sigui 

necessari per al més eficaç desenvolupament d‟aquest acord, inclusiu per a la 

signatura de tots els documents que calguin. 

 

Setè. Comunicar els anteriors acords al Consorci de Turisme Paisatges del Ter 

d‟Osona i a la Diputació de Barcelona, tot encarregant a la Diputació de 

Barcelona el tràmit d‟informació pública i determinar, en conseqüència, que els 

anuncis relatius a la dissolució tindran caràcter col·lectiu i substituiran, si així ho 

acorden, els que haurien de publicar separadament cadascuna de les entitats 

consorciades. 

 

 

 
Procés de votació:: 
Sr. Antonio Martín i Ortega ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany,  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis,  ERC A favor 

Sr. Pere Genollà Torrent,. ERC A favor 

Sra. Mercè Noguera Alibés,  PSC A favor 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC A favor  

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP Abstenció 

 

S‟aprova per majoria absoluta (6 vots a favor i 1 abstenció) 

 
 

 
 

03 
C14.11.- GESTIÓ RECAPTATÒRIA 

C14.11.01 DELEGAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, LA 
RECAPTACIÓ DE DIVERSOS TRIBUTS 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l‟article 7 que les Entitats locals podran 

delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les facultats 

de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els 
corresponguin. 

La delegació ha d‟aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que 
haurà de fixar l’abast i contingut de la delegació. 

A l‟empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la Diputació de 

Barcelona les seves facultats de gestió dels ingressos locals, mitjançant l‟adopció 

dels corresponents acords plenaris. 

Intervenció dels Regidors/es 
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L‟efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l‟Ajuntament, així com 

entre aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la 

conveniència de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les 

funcions delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència 

dels òrgans actuants. 

Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la 

seguretat que l‟òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació 

possible pel que fa referència a l‟abast de les funcions concretes que s‟exerceixen 
per l‟Ens delegat. 

Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les 

competències de recaptació de determinats ingressos i alhora confirmar, ratificar 

i modificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a 
aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. 

En virtut de l‟ exposat, es proposa al Ple l‟adopció dels següents, ACORDS, 

Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l‟empara del que preveu 

l‟article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de recaptació dels 

tributs que a continuació s‟especifiquen: 

 

I.- Taxa escola bressol : 

 

· Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent. 

· Recaptació dels deutes en període executiu  

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

II.- Taxa subministrament aigua : 

 

· Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent. 

· Recaptació dels deutes en període executiu  

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

 

 

Segon.- Clarificar l‟abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, 

mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s‟hauran d‟entendre 

modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 

públic municipals en els sentit que s‟especifica seguidament: 
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I.- Sancions urbanístiques, especialment les imposades en expedients 

de disciplina urbanística, i altres sancions derivades de l'aplicació de les 

ordenances municipals 

 

.     Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent 

· Recaptació dels deutes en període executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

II.- Impost sobre construccions instal·lacions i obres: 

 

      Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent 

· Recaptació dels deutes en període executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

III.- Execucions subsidiàries : 

 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

 

Tercer.- Especificar que com a conseqüència dels acords de delegació 

anteriorment adoptats i dels  acords adoptats amb anterioritat a aquesta data, 

relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu 

l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 

reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió 

liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 

continuació s'enumeren: 

 

I.- Impost sobre béns immobles 

 

 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors- rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 
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 Liquidació d'interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 

 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 

II.- Impost sobre activitats econòmiques 

 

 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors- rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe. 

 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d'interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 

 Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats 

Econòmiques. 

 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 

 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes 

tasques. 

 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 

 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors- rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d'interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 

 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa 

urbana 

 

· Concessió i denegació de beneficis fiscals  

· Revisió de les autoliquidacions presentades  

· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.  

· Expedició de documents cobratoris  

· Pràctica de notificacions de les liquidacions  

· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  
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· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s‟hagi 

realitzat per l‟ORGT  

· Liquidació d‟interessos de demora i recàrrecs d‟extemporaneïtat  

· Resolució dels expedients de devolució d‟ingressos indeguts  

· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  

· Realització d‟actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  

· Resolució dels recursos que s‟interposin contra els actes anteriors  

· Actuacions d‟informació i assistència als contribuents  

· Qualsevol altre acte necessari per a l‟efectivitat dels anteriors  

 

V.- Taxa per recollida escombraries, taxa de clavegueram, taxa entrada 

de vehicles,taxa per tinença de gossos. 

 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 

· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris 

· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 

· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

VI.-  Contribucions especials 

 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

VII.- Quotes d'urbanització 

 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

      Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

VIII.- Sancions urbanístiques, especialment les imposades en 

expedients de disciplina urbanística, i altres sancions derivades de 

l'aplicació de les ordenances municipals 
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.     Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent 

· Recaptació dels deutes en període executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

IX.- Impost sobre construccions instal·lacions i obres: 

 

      Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent 

· Recaptació dels deutes en període executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

X .- Execucions subsidiàries : 

 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

XI.- Taxa escola bressol : 

 

· Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent. 

· Recaptació dels deutes en període executiu  

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

XII.- Taxa subministrament aigua : 

 

· Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent. 

· Recaptació dels deutes en període executiu  

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

Quart.- Especificar que, en relació al present acord, així com amb als adoptats 

amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de 
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Barcelona de facultats d‟inspecció, gestió i recaptació d‟ingressos de dret públic, 

l‟Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 

d‟avocar de forma expressa la competència, les facultats d‟aprovar determinades 

actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 

liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l‟anul·lació, total o 

parcial, de les liquidacions, respecte d‟alguns dels tributs o ingressos de dret 

públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan 

circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 

serveis municipals, ho facin convenient.  

 

Cinquè.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 

respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt anterior, amb 

subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 

 

Sisè.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions 

s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any 

en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions 

acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se 

en un termini no inferior a sis mesos abans del cessament. 

 

Setè.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 

recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis 

previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora 

de les Bases de Règim Local. 

Vuitè.-La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que 

contempla la present resolució, comportarà l‟aplicació de la taxa establerta a 

l‟Ordenança fiscal de l‟Organisme de Gestió Tributària, que estigui vigent en el 

moment de realitzar les actuacions; sense perjudici del que puguin establir les 
disposicions transitòries de la mateixa, en cas que es modifiqui. 

Novè.-Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 

Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada 

per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març i de les seves pròpies facultats d'autoorganització per a la gestió dels 

serveis atribuïts. 

 

Desè.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als 

efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de les delegacions 

conferides.   

 

 

 

 

Intervenció dels Regidors/es 
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Procés de votació: s‟aprova per unanimitat 

 
 

 

4 

 

C17 – OPERACIONS FINANCERES 

C17.02.01 OPERACIÓ DE TRESORERIA. PÒLISSA DE CRÈDIT 

EXERCICI 2011 
 

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

un acord del Ple de la corporació de 14 d‟abril de 2011, es va renovar la operació 
de tresoreria, vigent en aquest Consistori. 

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

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

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

permet formalitzar operacions de crèdit a curt termini per situacions de manca 
temporal de liquiditat de la tresoreria municipal. 

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

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

durant l‟exercici 2009, i atès que la ràtio legal de l‟estalvi net d‟aquest 

Ajuntament no supera el límit del 110%. 

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

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

dèficits temporals de liquiditat derivats de les diferències entre els venciments 

dels pagaments i dels ingressos. 

 

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

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

següent acord: 

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

termini, amb l‟entitat Caixa de Manlleu, 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   4,731 

comissió d‟obertura   0,30 

periodicitat d‟amortització  trimestral  

comissió de disponibilitat  0,25 
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Tercer.- El pagament de les obligacions derivades d'aquesta operació de crèdit a 

curt termini no resta garantit específicament.  

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:: 
Sr. Antonio Martín i Ortega ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany,  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis,  ERC A favor 

Sr. Pere Genollà Torrent,. ERC A favor 

Sra. Mercè Noguera Alibés,  PSC Abstenció 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC Abstenció 

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP A favor 

 

S‟aprova per majoria absoluta (5 vots a favor i 2 abstencions) 

 

 

 

 

 

05 

A23.12.- CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I ELS 
AJUNTAMENTS D’ORÍS, MONTESQUIU, SANT QUIRZE DE BESORA, SANTA 
MARIA DE BESORA, SORA I VIDRÀ 

ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT EL DIA 14 

DE JULIOL DE 2010, ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I 

ELS AJUNTAMENTS D’ORÍS, MONTESQUIU, SANT QUIRZE DE 

BESORA, SANTA MARIA DE BESORA, SORA I VIDRÀ PER 

ACOLLIR-SE AL PROJECTE DE SERVEI TÈCNIC COMPARTIT, 

INCLÒS EN EL PLA COMARCAL DE JOVENTUT DE LA COMARCA 

D’OSONA 

 

Dins el Pla Comarcal de Joventut d‟Osona 2009-2012, hi figura el projecte 

d‟assessorament tècnic compartit, en resposta a una de les seves principals 

funcions que és donar suport i assistència tècnica als municipis de la comarca en 

matèria de joventut. 

 

Un dels objectius d‟aquest projecte és potenciar el desenvolupament de les 

polítiques integrals de joventut als municipis d‟Orís, Montesquiu, Sant Quirze de 

Besora, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà mitjançant la creació d‟un pla 

mancomunat de joventut que contingui programes i serveis mancomunats 

adreçats a joves per tal de millorar la qualitat de vida del col·lectiu jove del 

territori dins del marc del Pla Nacional de la Joventut de Catalunya i del Pla 

Intervenció dels Regidors/es 
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Comarcal de Joventut d‟Osona.  

 

Els  Ajuntaments d‟Orís, Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de 

Besora, Sora i Vidrà i el Consell Comarcal d‟Osona comparteixen aquests 

objectius i amb data 14 de juliol de 2010, varen subscriure un conveni de 

col·laboració per mitjà del qual s‟establia la contractació d‟un servei 

d‟assessorament tècnic per a la creació del pla mancomunat de joventut, 

esmentat en el paràgraf anterior, amb una dedicació de vint hores setmanals. 

 

El citat conveni finalitza el dia 31 d‟agost de 2011 i en el document no es preveu 

cap tipus de pròrroga respecte les obligacions i drets de cadascun dels ens 

signants, raó per la qual les corporacions signants han estimat oportú formular 

un nou document que acordi ampliar la vigència del contingut del conveni 

esmentat, ampliant la seva durada fins el dia 31 d‟agost de 2012. Per aquest 

motiu, és necessari procedir a acordar expressament l‟ampliació de la vigència 

del conveni subscrit, amb data 14 de juliol de 2010. 

 

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

següent acord: 

 

Primer.- Aprovar un annex al conveni de col·laboració subscrit el dia 14 de juliol 

de 2010, entre el Consell Comarcal d‟Osona i els ajuntaments d‟Orís, 

Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà per 

acollir-se al projecte de servei tècnic compartit, inclòs en el pla comarcal de 

joventut de la comarca d‟osona. 

 

Segon.- Tots els pactes inclosos en l‟esmentat conveni continuaran essent 

vigents, a excepció del pacte  NOVÈ que afecta a la vigència del document i 

queda modificat en virtut del redactat modificat del pacte NOVÈ del conveni citat, 

que es modifica en el sentit d‟ampliar la seva vigència fins el 31 d‟agost de 2012. 

Tercer.-  L‟ ANNEX citat del conveni de col·laboració subscrit amb data 14 de 

juliol de 2010, serà aprovat pels Òrgans Col·legiats competents respectius i 

signats  per cadascuna de les parts implicades. 

 

  

Procés de votació:: 
Sr. Antonio Martín i Ortega ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany,  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis,  ERC A favor 

Sr. Pere Genollà Torrent,. ERC A favor 

Sra. Mercè Noguera Alibés,  PSC A favor 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC A favor  

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP En contra 

 

S‟aprova per majoria absoluta (6 vots a favor i 1 en contra) 

 

 

Intervenció dels Regidors/es 
 
 



 Ple Ordinari  del 10 d‟octubre  de 2010 

      AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 22 

 

 

 

6.- MOCIÓ A FAVOR DE LA DACIÓ EN EL PAGAMENT DE LES 

HIPOTEQUES I L’ELIMINACIÓ DE LES CLÀUSULES DEL SÒL 

 

En el darrer cicle econòmic expansiu, l‟estancament dels salaris, el vertiginós 

augment del preu de l‟habitatge, l‟escàs mercat de lloguer, uns tipus d‟interès a 

mínims històrics, una normativa molt laxa vers la responsabilitat dels bancs i 

caixes davant les condicions ofertades per a crèdits i hipoteques, així com una 

deficient supervisió per part del Banc d‟Espanya, han empès desenes de milers 

de famílies a hipotecar-se fins a 40 anys per poder fer front a la despesa 

mensual derivada de l‟accés a l‟habitatge. Tenir un sostre familiar ha suposat, en 

molts casos, un compromís del 50% dels ingressos familiars dedicats al seu 

pagament fins a la jubilació del deutor. 

 

L‟evolució de l‟import de les hipoteques atorgades ha anat de la mà de l‟augment 

dels preus de l‟habitatge. La hipoteca mitjana va passar de ser de 111.000 euros 

a Catalunya i de 97.000 euros a Espanya al 2003, a 184.000 euros i 149.000 

euros a Catalunya i Espanya respectivament al 2007, any en què esclata la crisi 

financera. A partir d‟aquest moment, tant el número d‟hipoteques com l‟import 

de les mateixes es redueix considerablement, fins assolir una mitjana de 

125.000 euros a Catalunya i 120.000 euros a Espanya al juny del 2010. 

 

En total, del 2003 al 2009 s‟han signat a l‟estat espanyol 1.286.647 hipoteques 

d‟habitatges. D‟altra banda, el 2006 va ser l‟any del període en que més 

hipoteques es van signar (243.346) i també en què la hipoteca mitjana arribava 

al seu màxim històric (184.000 euros a Catalunya), a uns tipus d‟interès 

especialment baixos. 

 

Però les circumstàncies existents a l‟hora de signar el contracte hipotecari han 

variat per a la majoria de persones hipotecades, particularment aquelles que es 

van hipotecar a partir del 2006, quan els tipus d‟interès eren més baixos i els 

preus de l‟habitatge arribaren al seu màxim. L‟esclat de la bombolla immobiliària 

i la crisi financera i econòmica han deixat a Catalunya un 17,7% de població en 

atur i la impossibilitat de fer front al deute hipotecari està sent una realitat cada 

cop major i una de les noves causes d‟exclusió social. 

 

L‟execució hipotecària per impagament del crèdit hipotecari provoca la pèrdua de 

l‟habitatge familiar per a milers de famílies cada any. En aquest procediment 

l‟habitatge és subhastat, i la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) 1/2000 estableix 

que, en cas de no presentar-se postors, el creditor pot adjudicar-se l‟habitatge 

pel 50% del valor de la nova taxació. El banc no només es queda amb l‟habitatge 

per un preu molt menor pel qual es va signar la hipoteca, sinó que a més el 

deute segueix viu descomptant-li el valor del bé executat. 

 

A diferència d‟altres requisits existents a la Unió europea, a Espanya, el préstec 

té caràcter personal i garantia real. En cas d‟impagament, el patrimoni personal 

present queda embargat a través de l‟habitatge, resta de béns i salari, deixant-la 

en un estat de vulnerabilitat, desprotecció i amb un alt risc de caure en l‟exclusió 
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social. 

 

Del primer trimestre de 2007 al primer trimestre de 2010, el número 

d‟execucions presentades a Catalunya ha augmentat un 485% i un 385% a 

Espanya. Al 2009 van tenir lloc 93.319 execucions hipotecàries a l‟estat 

espanyol, de les quals un 20% es van produir a Catalunya. És a dir, més de 

18.000 habitatges embargats i posats a disposició de l‟entitat financera a 

Catalunya en tan sols un any. 

 

Segons l‟Agència Negociadora de Productes bancaris –companyia de 

refinançament de deutes-, el 2010 a l‟estat espanyol finalitzarà amb més de 

118.000 execucions hipotecàries. De confirmar-se, i sumades a les dades oficials 

del Consell General del Poder Judicial fins 2009, més de 270.000 famílies es 

podrien veure sense sostre en els anys posteriors a l‟esclat de la crisi, del 2008 

al 2010. La xifra prevista pel 2010 suposaria un augment del 500% de les 

execucions hipotecàries d‟aquest any respecte el 2007. 

 

En bona part de les legislacions del nostre entorn com a França, Bèlgica, 

Alemanya o els països anglosaxons es té en compte la situació de 

sobreendeutament personal i deute hipotecari de les persones físiques, quan el 

deutor ho és de bona fe (per causes sobrevingudes) i el bé hipotecat és 

l‟habitatge habitual, de manera contrària en el cas espanyol i català. 

 

Als països anglosaxons la dació de l‟habitatge en pagament del deute hipotecari, 

és a dir, amb el lliurament de l‟habitatge, la persona pot saldar el deute amb 

l‟entitat financera i no se li embarga cap altre patrimoni ni ingrés familiar present 

i futur. Amb el lliurament de les claus queda resolt el deute. A la legislació 

espanyola existeix un buit legal significatiu que determina la impossibilitat de fer 

palès una situació sobrevinguda de sobreendeutament familiar. 

 

Per altra banda, en una part important dels contractes de préstec amb garantia 

hipotecaria realitzats en els darrers anys, s‟han inclòs de manera generalitzada 

condicions que perjudiquen greument als prestataris, com les anomenades 

“clàusules de sòl i sostre” per a les hipoteques amb interès variable, per les 

quals s‟estableixen un límit mínim i màxim pel que fa a l‟índex de referència del 

tipus d‟interès. Aquesta clàusula, que en un principi hauria de protegir al 

consumidor davant un augment considerable dels tipus d‟interès, i alhora 

assegurar a l‟entitat financera un tipus d‟interès mínim que cobreixi el risc de 

l‟operació, han estat incloses de tal manera que constitueixen un greu perjudici 

per a les famílies amb hipoteca amb interès variable. 

 

La inclusió de les “clàusules de sòl i sostre” ha pres com a referència, de manera 

constant, uns límits mínims i màxims del tipus d‟interès que, observats des de 

l‟evolució històrica dels mateixos, són fàcilment superables per als tipus mínims i 

difícilment assolibles per als tipus màxims. D‟aquesta manera, el que havia de 

ser un clàusula de protecció en benefici mutu s‟ha convertit en realitat en una 

assegurança per a entitats financeres de l‟aplicació d‟un tipus d‟interès més alt 

que el de l‟índex de referència, en especial en un moment en què aquest no 

arriba al 2%. D‟aquesta manera, les llars hipotecades no es beneficien de la 

baixada del tipus d‟interès.  



 Ple Ordinari  del 10 d‟octubre  de 2010 

      AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 24 

 

 

 

 

Es calcula que el 80% de les hipoteques constituïdes a l‟estat espanyol entre el 

2006 i el 2009 poden contenir una clàusula d‟aquestes característiques, amb 

perjudicis que poden oscil·lar entre els 1.200 i 2.300 euros anuals de mitjana. 

 

La consideració com a abusives de les “clàusules de sòl” es basen, d‟acord amb 

la normativa vigent, en la seva inclusió amb caràcter general, limita els drets de 

consumidors i usuaris (en esdevenir a la pràctica un “tipus fix” quan els tipus 

d‟interès són baixos), situa a les entitats financeres en una posició de privilegi 

respecte als prestataris i són desproporcionades pel que fa a la concreció del 

tipus mínim i màxim. 

 

Per tots els motius exposats fins aquest punt, i com a mesures a prendre atenent 

les circumstàncies de crisi econòmica actual, els regidors i les regidores del grup 

municipal d‟Esquerra proposem al ple de l‟ajuntament l‟adopció dels següents 

acords: 

 

1. Demanar la modificació de la legislació vigent en el sentit d‟introduir la 

dació en pagament com a forma de liquidació del deute hipotecari en 

determinats casos. 

 

2. Declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit 

a la variació a la baixa del tipus d‟interès variable contractat. 

 

3. Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya; als 

grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels 

Diputats i del Senat; als presidents de l‟Associació Catalana de Municipis, 

i a la Federació de Municipis de Catalunya. 

 

 

Procés de votació: s‟aprova per unanimitat 

 

 

 

7.- MOCIÓ DE SUPORT A ACCIÓ CULTURAL DEL PAÍS VALENCIÀ I A 

L’ARRIBADA DE LES EMISSIONS DE TV3 AL PAÍS VALENCIÀ 

 

Les emissions de TV3 al País Valencià s‟han pogut veure gràcies a l‟esforç i al 

treball que han fet molts ciutadans a través d‟Acció Cultural del País Valencià. 

 

Ara, però, després d‟un llarg procés de setge per part del govern de la 

Generalitat Valenciana format pel Partit Popular i encapçalat pel seu president 

Francisco Camps, aquests han aconseguit el seu objectiu pel qual ACPV s‟ha vist 

obligada a deixar de reemetre el senyal que permetia les emissions de TV3 en 

aquest territori.  
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Tal i com declara Acció Cultural del País Valencià (ACPV): ”Reunida la Junta 

Directiva d’Acció Cultural del País Valencià el dijous 17 de febrer del 2011, ha 

pres la decisió de cessar les emissions de TV3 al País Valencià. Això és provocat 

per les renovades amenaces de noves multes del govern valencià. La nostra 

entitat ja ha pagat una primera multa de 126.943,9 euros i ara ha de fer 

efectives dues multes més que sumen 600.000 euros. La data límit per a fer-ho 

és el 20 de març, si no volem que s’inicie el procés de constrenyiment i 

embargament de comptes corrents, ajudes i propietats, com l’Octubre Centre de 

Cultura Contemporània. Ara, a més, se’ns amenaça amb noves multes que 

significarien 120.000 euros més cada mes.” 

 

La continuïtat d‟aquestes emissions són de vital importància per a la 

normalització del català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions 

entre Catalunya i el País Valencià. D‟altra banda, davant del fet que cada dia 

tenim accés a més televisions en llengües i continguts ben diversos, la resposta 

d‟un govern no pot ser mai la censura d‟un canal en particular, sinó garantir 

l‟accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de pluralitat 

informativa i de llibertat d‟expressió.  

 

 

És per tots aquests motius que el grup municipal d‟Esquerra proposa l‟aprovació 

dels següents acords: 

 

1. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern 

valencià sobre Acció Cultural del País Valencià. 

 

2. Expressar el nostre convenciment que les emissions de TV3 al País 

Valencià són una mostra de normalitat en l‟exercici de la llibertat 

d‟expressió, la pluralitat informativa i la promoció de la llengua. 

 

3. Refermar el nostre suport a l‟arribada d‟un acord entre els governs de 

Catalunya i el País Valencià perquè tots els respectius canals de ràdio i 

televisió autonòmiques arribin als dos territoris amb normalitat, i demana 

al Govern de Catalunya que consideri una prioritat el tancament d‟aquest 

acord el més aviat possible. 

 

4. Fer arribar aquest acord al Ministeri d‟Indústria, al Govern de Catalunya, 

al de la Generalitat Valenciana i a ACPV. 

 

Procés de votació: s‟aprova per unanimitat 

 

 

I no havent-hi cap més  assumpte a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a 2/4 i 

5 de 3 de la tarda, de la que s‟estén la present acta. En dono fe. 

 


