
  AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

   

 

PLE ORDINARI DE 4 DE GENER DE 2011 

 

A  les 2 del 4 de gener de 2011, es constitueix, en sessió ordinària, 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 

 

Regidors absents sense justificació 

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 les 2 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 DEFINITIU 

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior. 

2. Donar compte i assabentar dels decrets dictats en el darrer 

període entre plens ordinaris. 

3. Ordenança reguladora de l’administració electrònica. 

4. Incorporació a la Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès. 

5. Moció d’ERC de rebuig a la sentència del TS contra la immersió 

lingüística a l’Escola. 

6. Precs i Preguntes.  

 

 

 

 

1 A01-PLE 

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA ANTERIOR 

 

El Sr. Alcalde demana als presents, assistents a la sessió anterior,  si hi ha 

alguna objecció o manifestació a fer a les actes de la sessió ordinària de 5 

d’octubre de 2010 i de la sessió extraordinària de 9 de novembre de 2010.  

 

 

 



 Ple Ordinari  del 4 de gener  de 2011 

      AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 2 

Acta de la sessió ordinària de 5 d’octubre de 2010 

 

Intervenció dels Regidors/es 
 
El Regidor Miquel Àngel Sáez, fauna observació a l punt 5 de l’acta de 5 d’octubre on quan diu 
“que això és il·legal” es referia a que és il·legal no permetre fer preguntes. 
 
En tot cas votaran igualment en contra d’aquesta acta. 
 
            Resposta del Sr. Alcalde: es comprovarà en la gravació i si cal rectificar es rectificarà. 

 

 

 

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 En contra 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC En contra 

 

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

 

 

Acta de la sessió extraordinària de 9 de novembre de 2010 

 

No havent-hi cap objecció s’aprova per ASSENTIMENT. 

 

 

 

2 A05.01- RESOLUCIONS I DECRETS 

DONAR COMPTE I ASSABENTAT DELS DECRETS DICTATS EN EL 

DARRER PERÍODE ENTRE PLENS ORDINARIS 

 

1.- El Sr. Alcalde dóna compte dels decrets següents:  

Del Decret núm. 24/2010, de 5 d’octubre al 36/2010, de 30 de desembre. 

 

RELACIÓ DECRETS 

Núm. 

Decret 

data Contingut 

24/2010 05/10 Convocant Mesa de Contractació de les Obres de la Pista 

poliesportiva Municipal 3a Fase 

25/2010 14/10 Convidant empreses seleccionades  en el procés de 

Contractació de les Obres de la Pista poliesportiva 

Municipal 3a Fase 

26/2010 04/11 Convocatòria Ple Extraordinari de 40 de novembre de 1010 

27/2010 04/11 Convidant empresa OCMAR  en el procés de Contractació 

de les Obres de la Pista poliesportiva Municipal 3a Fase 

28/2010 16/11 Declarant la caducitat  de les inscripcions i donant de baixa 

del Padró d’Habitants a diverses persones no comunitàries 
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que no han renovat la seva inscripció. 

29/2010 17/11 Aprovant la 6a Certificació d’obres de la Residència Els Tells 

30/2010 17/11 Aprovació inicial de l’instrument/ordenança d’urbanització 

Pla Director d’Urbanització i Accessibilitat de Montesquiu 

31/2010 17/11 Aprovant inicialment projecte d’obra ordinària Urbanització 

dels carrers Sant Boi i Nou. 

31.1/2010 17/11 Convocant la Mesa de Contractació de les obres de la Pista 

poliesportiva Municipal 3a Fase. 

31.2/2010 17/11 Convocant la Comissió Especial de Comptes 

32/2010 30/11 Expedient de protecció de la legalitat urban´ñistica del 

carrer Montserrat. 

33/2010 15/12 Conveni d’adhesió a l’e-Tram 

34/2010 16/12 Aprovant la 7a Certificació d’obres de la Residència Els Tells 

35/2010 16/12 Nomenament tècnic independent en el procés de 

Contractació de les Obres de la Pista poliesportiva 

Municipal 3a Fase 

36/2010 30/12 Convocatòria del Ple Ordinari de 4 de gener de 2011 

 

La Corporació es dóna per assabentada 

 

 

 

3  

ORDENANÇA REGULADORA DE L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

 

L'Ordenança té per objecte la regulació de la utilització de les eines de la societat 

de la informació i el coneixement en les relacions jurídic administratives entre els 

ciutadans i les ciutadanes i el conjunt de l'Administració municipal, incloent-hi la 

consulta de la informació administrativa, la de les dades en poder de 

l'Administració municipal i la realització de tràmits i procediments per mitjans 

electrònics. D'aquesta manera, s'assumeix un compromís de promoció de l'ús 

d'aquestes tecnologies i de progressiva adequació de l’organització municipal. 

Amb aquest objectiu, en la norma municipal, els tràmits i els procediments seran 

accessibles per via electrònica, d'acord amb criteris d'eficàcia, economia i 

eficiència.  

 

La introducció de les eines TIC’s en l’organització administrativa ha portat 

aquests darrers anys a posicionar a les administracions públiques –i 

especialment a les administracions locals com administracions més properes a la 

ciutadania- en la direcció d’aprofundir en els principis que l’ordenament jurídic 

administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació 

administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa a aquest text, 

de transparència i millor servei a la ciutadania.  

 

En aquest sentit, l’aprovació d’aquesta Ordenança pretén garantir un ús efectiu 

de les eines electròniques per a millorar la seva actuació administrativa i serveis 

que té encomanats, facilitar les relacions amb la ciutadania, les empreses i 
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d’altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un millor 

exercici dels seus drets i deures.  

 

Pel que fa al fonament jurídic d’aquesta Ordenança cal trobar-lo, d'una banda, 

en el mandat que imposa a les administracions l'article 103.1 de la Constitució, 

que vincula la legitimitat en l'exercici de les potestats administratives als 

principis de servei objectiu de l'interès general i, d'altra banda, en els principis 

definits a l'article 3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú i, en l'àmbit 

local, a l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 

règim local, d'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència 

i participació.  

 

També hi ha previsions més concretes a l’ordenament jurídic que es poden 

considerar fonament conceptual i jurídic d’aquesta norma.  

 

D'una banda, l'entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés 

electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics, implica un canvi 

qualitatiu en el mandat que ja contenia l'avui parcialment derogat article 45 de 

la Llei 30/1992, per a l'impuls de la utilització de les TIC en el desenvolupament 

de l'activitat de les administracions públiques, i en l'exercici de les seves 

competències. La nova Llei s'articula fonamentalment entorn de dos eixos: el 

dret dels ciutadans i les ciutadanes a comunicar-se amb les administracions 

públiques per mitjans electrònics i l'obligació d'aquestes de dotar-se dels mitjans 

i dels sistemes que permetin l'exercici d'aquest dret.  

I, d’un altra, l'article 70 bis de la Llei de bases de règim local, introduït per la Llei 

57/2003, de mesures per a la modernització del govern local, que estableix que 

les entitats locals estaran obligades a "impulsar la utilització interactiva de les 

tecnologies de la informació i la comunicació per facilitar la participació i la 

comunicació amb els veïns, per a la presentació de documents i per a la 

realització de tràmits administratius, enquestes i, si escau, consultes 

ciutadanes".  

 

I, en tercer lloc, des d'un punt de vista formal, aquesta norma s'adopta sobre la 

base de la potestat d'autoorganització prevista per a les entitats locals als 

articles 4 de la Llei reguladora de les bases del règim local, i 8 del text refós de 

la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d'abril. 

 

Considerant el que s’exposa i a la vista de les dades que es citen, es proposa al 

Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Aprovar provisionalment l’Ordenança Reguladora de l’Administració 

Electrònica que han de regir en aquest municipi mentre no es disposi el contrari. 

 

Segon.-  Sotmetre, l’expedient mitjançant edicte, a exposició pública durant el 

termini de trenta dies hàbils, en el tauler d’anuncis de l’ajuntament i en el 

Butlletí oficial de la Província. 

 

 

 



 Ple Ordinari  del 4 de gener  de 2011 

      AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 5 

Tercer.- Transcorregut aquest període d’informació pública sense que s’hagin 

presentat reclamacions ni suggeriments, l’acord d’aprovació provisional serà 

elevat a definitiu i es publicarà íntegrament el contingut de l’ordenança aprovada 

en el BOP per a la seva efectivitat, d’acord amb la normativa vigent. 

 

 

Procés de votació: s’aprova per unanimitat 

 

 

 

 

4  

INCORPORACIÓ A LA MANCOMUNITAT DEL BISAURA I ALT 

LLUÇANÈS 

 

L’Ajuntament de Montesquiu és propietari dels terrenys on es va construir la 

Residència per gent gran Els Tells, així com del propi edifici, ubicat al Carrer 

Santiago Rossinyol núm. 8 de Montesquiu. Per la seva banda, la Mancomunitat 

del Bisaura i Alt Lluçanès gestiona el servei, en el seu propi nom i interès i, de 

forma indirecta. 

 

Atès el caràcter públic assistencial de la residència per gent gran Els Tells, es 

considera convenient subscriure un conveni de cooperació interadministrativa, 

per a regular les relacions entre l’Ajuntament de Montesquiu i la Mancomunitat 

del Bisaura i Alt Lluçanès, així com els seus respectius drets i obligacions. 

 

D’altra banda, cal que L’Ajuntament de Montesquiu proposi al ple de la 

Corporació sol·licitar la seva incorporació a la Mancomunitat del Bisaura i Alt 

Lluçanès, amb els drets i deures inherents i que li corresponen. 

 

Així doncs, considerant el que s’exposa i a la vista de les dades que es citen, es 

proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Sol·licitar a la Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès, la incorporació 

de l’Ajuntament de Montesquiu, amb els drets i deures inherents i que li 

corresponen i assumint el contingut íntegre dels seus estatuts. Al mateix temps, 

designar a l’Alcalde de l’Ajuntament com a representant a la Mancomunitat. 

 

Segon.- L’Ajuntament de Montesquiu cedeix a la Mancomunitat del Bisaura i Alt 

Lluçanès, integrada pels municipis d’Alpens, Les Llosses, Sant Agustí de 

Lluçanès, Santa Maria de Besora, Sora i Vidrà, l’ús de l’edifici on hi ha la 

Residència per gent gran Els Tells, mentre sigui destinada per la pròpia 

Mancomunitat a residència per a gent gran. 

  

Tercer.- Aquesta cessió és de caràcter gratuït, per bé que la Mancomunitat del 

Bisaura i Alt Lluçanès liquidarà a l’Ajuntament de Montesquiu les taxes que en 

dret li corresponguin. 

 

Quart.- La Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès reservarà a l’Ajuntament de 

Montesquiu nou (9) llits, pel cas que una persona de Montesquiu necessiti fer ús 

d’aquest servei. 



 Ple Ordinari  del 4 de gener  de 2011 

      AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 6 

 

Aquesta reserva es mantindrà llevat de cas d’urgència apreciat de forma 

expressa per la Comissió de seguiment.  

 

Cinquè.- El contingut d’aquesta proposta de conveni substituirà a partir de la 

seva signatura la proposta signada pels legals representants de les dues entitats 

el dia 26 de juliol de 2001, que quedarà per tant anul·lada.  

 

 

Procés de votació: s’aprova per unanimitat 

 

 

 

 

5  

MOCIÓ D’ERC DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TS CONTRA LA 

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA 

 
MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA 

IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA 
 

El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès recentment tres sentències que, 

basant-se en la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, 

insten el Govern a modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà com a 

llengua vehicular al costat del català a totes les escoles "com a llengua vehicular 

de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament 

obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que 
la Generalitat haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la presència 

del castellà de manera "equitativa" respecte del català. 

 

Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es 

produeix, a més, contra un aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que 

ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la llengua i 

garantir la integració de les persones nouvingudes, com a model de cohesió 

social a Catalunya. 

 

Darrerament, la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot 

regular l’obligatorietat del castellà, ja que així ho reconeix la Constitució 

espanyola, i perquè el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la 

família”.  

 

D’altra banda, la Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres 

informes que comparen el reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol 

amb la situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar de 

parlants en el context europeu i en d’altres països plurilingües. La conclusió és 

que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte 

discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la 

Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar 

de parlants.  

 

Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i atenent, a més, que com a 
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càrrecs electes locals no acceptarem cap agressió en contra de la nostra llengua 

amb l’objectiu de la seva extinció. 

 

Per tots aquests motius el grup municipal d’Esquerra Republicana de 

Catalunya proposa l’aprovació del següent acord: 

 

1. Manifestar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que 

significa la fi del sistema d’immersió lingüística a les escoles catalanes. 

 

2. Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats 

positius en l’educació del nostre país, donant lloc a un sistema educatiu 

que en cap cas ignora el coneixement del castellà, i, per tant, mostrar el 

nostre convenciment que és el model que cal continuar aplicant. 

 

3. Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil catalana enfront 

l’enèsim atac a la llengua, cultura i societat catalana. 

 

4. Comunicar 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 
 
 

 

6 A17  REGIDORS 

A17.03 PRECS I PREGUNTES 

 

 
Pregunta que fa el Regidor Miquel Àngel Sáez 

Com és que s’aboquen runes a la Depuradora? 

 
Resposta del Sr. Alcalde 

S’averiguarà atès que no se sap quin és l’origen. 

 

Pregunta que fa el Regidor Miquel Àngel Sáez 

Hi ha algun resum de la Festa Major? 

 
Resposta del Sr. Alcalde 

Està en fase d’elaboració. Quan estigui es donarà a coneixer 

 

Prec que fa la Regidora Mercè Noguera 

Que es feliciti a les persones que han organitzat la Festa Major i que consti en 

acta  

 
Resposta del Sr. Alcalde 

És probablement la Festa Major que ha anat més bé des que sóc Alcalde. 
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El Sr. Alcalde aixeca la sessió a 2/4 i mig de 3 de la tarda, de la que s’estén la 

present acta. En dono fe. 

 


