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PLE ORDINARI DE 5 DE FEBRER DE 2013 

 

 

A les 4 de la tarda del dimarts dia 5 de febrer de 2013, es constitueix en sessió 

ordinària el Ple de l’Ajuntament de Montesquiu, a la Sala de Plens de la Casa de la 

Vila, convocats prèviament per avui a la mateixa hora i presidit per: 

 

L’Alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup d’ERC. 

 

I amb l’assistència dels regidors/es següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU 

 

 

Assistits pel secretari-interventor Jaume Salés i Malian.  

 

Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència a les 4 i cinc minuts de la 

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

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació d’actes de sessions anteriors : 

 

Acta de ple ordinari de 30 d’octubre de 2012 

Acta de ple extraordinari de 21 de desembre de 2012 

 

2. Donar compte dels Decrets i resolucions d’alcaldia. 

3. Donar compte de la cessió d’espai per a menjador escolar. 

4. Aprovació inicial del pressupost de 2013, bases d’execució i 

plantilla de personal. 

5. Delegació de la gestió de residus municipals i aprovació del 

conveni. 

6. Aprovació inicial del Pla de Nevades. 

7. Moció relativa a la línia de tren Barcelona-Puigcerdà. 

8. Moció contra el fràcking. 

9. Moció de suport a la declaració de sobirania del poble de 

Catalunya. 

 

Mocions des grups municipals d’ APM-CUP i CIU. 

 

10. Moció del grup municipal d’APM-CUP contra el fràcking a 

Montesquiu. 

11. Moció del grup municipal d’APM-CUP de suport a la declaració de 

sobirania del poble català. 

12. Moció del grup municipal d’APM-CUP per la millora del paviment de 
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voreres. 

 

13. Moció del grup municipal de CIU per reclamar a l’estat espanyol 

que no centrifugui el seu dèficit a Catalunya. 

14. Presa de coneixement de renúncia de Regidor del grup municipal 

d’APM-CUP. 

 

15. Precs i preguntes. 

 

 

1 A01-PLE 

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS 

 

Acta de ple ordinari de 30 d’octubre de 2012 

 

Es demana als presents assistents si hi ha alguna objecció o manifestació a fer a 

l’acta del ple de 30 d’octubre de 2012.  

La Regidora Liliana Vilanova diu que, en la plana 20, al final de la discussió del punt 

setè, abans de la intervenció de l’Alcaldessa que diu “L’Alcaldessa diu que no per aprovar la 

moció s’ha de deixar de ser prudent perquè té una responsabilitat, s’ha d’afegir que ella, Liliana 

Vilanova diu la frase :” (...) Diu que s’hauria de vigilar que la prudència no ens faci traïdors.”, 

perquè sinó no s’entén la frase de l’Alcaldessa. 

 

Amb aquesta esmena, l’acta s’aprova per unanimitat. 

 

Acta de ple extraordinari de 21 de desembre de 2012 

 

Es demana als presents assistents si hi ha alguna objecció o manifestació a fer a 

l’acta del ple de 21 de desembre de 2012.  

 

No havent-n’hi cap, l’acta s’aprova per unanimitat. 

 

 

2 RESOLUCIONS I DECRETS 

DONAR COMPTE I ASSABENTAT DELS DECRETS DICTATS EN EL 

DARRER PERÍODE  

 

La Sra. Alcaldessa dóna compte dels decrets següents:  

Del Decret núm. 69/2012, de 4 de desembre al Decret 02/2013, de 31 de gener,  

ambdós inclosos. 

 

69/2012 04/12 Compareixença recurs contenciós 477/2012 

70/2012 10/12 Modificació de clauers Ajuntament 

71/2012 17/12 Renúncia Alcaldia a cobrament paga extraordinària 

72/2012 18/12 Convocatòria ple extraordinari 21.12.2012 

73/2012 27/12 Designació advocada Diputació recurs contenciós 477/2012 

74/2012 27/12 Designació advocada Diputació recurs contenciós 254/2012 

01/2013 08/01 Resol. recurs reposició c/ ordre d’execució Ptge. Parramon 2 

02/2013 31/01 Convocatòria de ple ordinari de 05.02.2013 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 

 

 

 

PLE 5/02/2013 - 3 - 

 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar, en relació al decret 
núm. 70/2012, què vol dir “clauers”. 

L’Alcaldessa contesta que en un ajuntament hi ha tres clauers per operar en els comptes, que són 
l’Alcaldessa, el Tresorer i el Secretari-interventor i, com que s’ha canviat el titular de la Secretaria-
intervenció, s’ha de fer el canvi de clauers per adaptar els tres noms a la realitat actual. 

La Regidora Liliana Vilanova demana, en relació al decret núm. 71/2012, de renúncia de la paga extra 
de l’Alcaldessa, a on ha anat a parar el seu import. 

L’Alcaldessa contesta que a despesa corrent. 

  

El Plenari en queda assabentat. 

 

 

3  

DONAR COMPTE DE LA CESSIÓ D’ESPAI PER A MENJADOR ESCOLAR. 
 

Es dona compte al ple municipal que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de 

la Junta de Govern de data 20 de desembre de 2012 va acordar aprovar el conveni 

de cessió gratuïta d’ús d’una superfície de 161,50m2 del local de la planta baixa de 

l’edifici de la Plaça Emili Juncadella núms. 9-11, de la seva propietat, a favor de 

l’Ajuntament de Montesquiu, per destinar-lo a menjador escolar; amb la durada i 

condicions que són de veure al conveni que s’acompanya d’annex. 

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

L’Alcaldessa explica que, en virtut d’aquest conveni, la Diputació de Barcelona cedeix l’ús de l’espai 
per a habilitar-hi el menjador escolar. Actualment, els alumnes estan menjant als passadissos de 
l’escola i amb aquest acord Diputació ens cedeix aquest local de franc. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que el termini de quatre 
anys prorrogables dos més, vist el cost de l’obra –uns quaranta-quatre mil euros-, considera que 
el termini és poc i no es podrà amortitzar l’obra feta. 

L’Alcaldessa contesta que ara hi ha un preacord en el que Diputació de Barcelona hi posa els diners 
que s’han invertit i d’aquesta manera l’Ajuntament, a la pràctica, no hi acaba aportant res. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que al conveni hi veu moltes obligacions per a l’Ajuntament i 
poques per a la Diputació. 

L’Alcaldessa conclou que, per l’equip de govern, la Diputació torna a donar un cop de mà i 
considera que és més important que els alumnes puguin dinar amb condicions que no pas els 
diners invertits. 

  

El Plenari en queda assabentat. 

 

4 HISENDA 

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE 2013, BASES D’EXECUCIÓ 

I PLANTILLA DE PERSONAL. 

L’Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 

2013 i al mateix temps, el Secretari-Interventor ha emès els informes preceptius 
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que figuren a l’expedient. El pressupost conté la documentació i els annexos 

previstos al RD legislatiu 2/2004. 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació 
vigent. 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer d’acord amb el que estableixen 

els articles 162 a 171 del RD legislatiu 2/2004; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i 

els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 

pressupostària. 

A la vista dels fets exposats i els antecedents esmentats i el contingut dels informes 
emesos, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

Primer.- 1.- Aprovar el Pressupost Municipal per a l’exercici de 2013, en la forma 

prevista en la vigent legislació sobre el règim local, Llei 51/2002, de 28 de 

desembre i Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, segons el següent resum a nivell 

de capítols, així com les seves bases d’execució i la Plantilla de Personal que 
s’adjunten com a annex I i II: 

1.- DESPESES 

PRESSUPOST ECONÒMIC 

 
 
 
Operacions 
corrents 

Capítol Denominació Pressupost 

I Despeses de personal 327.821,00 

II Béns corrents i de servei 303.650,00 

III Despeses financeres 37.502,00 

IV Transferències corrents 56.858,00 

    

 
Operacions de 

capital 

VI Inversions reals  

VII Transferències de capital  

VIII Actius financers  

IX Passius financers 26.000,00 

 
TOTALS 

 
751.831,00 

2.- INGRESSOS 

PRESSUPOST ECONÒMIC 

 
 
 
Operacions 
corrents 

Capítol Denominació Pressupost 

I Impostos directes 213.936,00 

II Impostos indirectes 4.000,00 

III Taxes i altres ingressos 195.610,00 

IV Transferències corrents 335.285,00 

V Ingressos patrimonials 3.000,00 

    

Operacions de 
capital 

VI Alienació d’inversions reals  

VII Transferències de capital  

VIII Actius financers  

IX Passius financers  

 
TOTALS 

 
751.831,00 
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Segon.- Sotmetre’l a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils, 

mitjançant edicte publicat en el B.O.P. i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, per 

tal que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar, per escrit, les 

al·legacions que considerin convenients. En cas de no presentar-se’n cap, l’acord 

d’aprovació inicial esdevindrà definitiu. 

 

ANNEX I.- PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL PER A L’EXERCICI DE 2013 

 

La Plantilla comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral 

i eventual. Per a l’exercici de 2013.  

 

La plantilla orgànica que regirà durant l’exercici de 2013, és la que correspon al 

següent detall: 

 

DENOMINACIÓ PLACES VACANTS 

FUNCIONARIS 

 

HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL 

Secretari/a – Interventor /a      

  

 

1 

 

1 

ADMINISTRACIÓ ESPECIAL 

Tècnic/a Administració Especial 

   

Administratiu/va 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

PERSONAL LABORAL  

 

BRIGADA 

Cap brigada           

Peó brigada             

          

SERVEI DE NETEJA  

Personal neteja 

 

PERSONAL LLAR INFANTS 

Educadores 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

0 

 

 

2 

 

 

1 

 

ANNEX II.- BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013 

        
CAPÍTOL I. NORMES GENERALS 
 
BASE PRIMERA.- Principis generals 
  

D’acord amb allò que disposa l'article 165 del RDL 2/2004 de 5 de març pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals i l’article 9.1 del R.D. 500/1990 de 20 
d'abril, s'inclouen al pressupost les següents Bases d'Execució per tal d'adaptar les 

disposicions generals a l'organització i circumstàncies particulars d'aquesta Entitat Local. 
 
BASE SEGONA.- Normativa reguladora 
  
El pressupost general de l'Ajuntament de Montesquiu es presenta d’acord amb el que 
disposen l'Ordre ministerial de 20 de setembre de 1989, pel que fa a l'estructura, i el Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
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de les hisendes locals; la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat 

pressupostària, i el Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, quant a contingut, gestió, execució, 
liquidació i consolidació d'aquests pressupostos. 
  
La gestió del pressupost general es fa d'acord amb aquestes bases d'execució, d’acord amb 
el Reial decret 500/1990 esmentat i d'acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 

locals; la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i el DL 
2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. En tot cas 
la Llei general pressupostària tindrà caràcter de norma supletòria. 
 
La comptabilitat de l'execució del pressupost i la seva liquidació es faran d'acord amb 
aquestes bases d'execució, amb el que disposen les lleis esmentades en els apartats 

anteriors i específicament amb la Instrucció de comptabilitat per a l'administració local, 

EHA/4042/2004 de 23 de novembre, i l'Ordre Ministerial EHA/3565/2008 de 3 de desembre 
de 2008, per la que s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals. 
 
BASE  TERCERA.- Composició del pressupost general  
 
1.- El pressupost general de l'Ajuntament de Montesquiu per a l'exercici 2013 està integrat 
només pel de l’Ajuntament, atès que no té organismes autònoms administratius.  

 
2.- El pressupost general per a l’exercici 2013 és compon de: 
a. El pressupost d’ingressos, d’un import de 751.831,00 € 
b. El pressupost de despeses, d’un import de 751.831,00 € 
 
3.- Les quantitat consignades per a despeses fixen, inexorablement, el seu límit. Qui 

contravingui aquesta disposició serà directament i personalment responsable del pagament, 
sens perjudici que les esmentades obligacions siguin nul•les respecte a l’Ajuntament, atès 
allò que disposa l’article 173.5 del Reial Decret Legislatiu 28/2004, pel qual s’aprova el Text 

Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
BASE QUARTA.-  La classificació dels recursos i de les obligacions. 
 

En relació a les despeses s'aplicarà la classificació per programes  i econòmica establerta a 
l'annex I i annex III, respectivament, de l'Ordre Ministerial EHA/3565/2008 de 3 de 
desembre de 2008, a nivell de grup de programes pel que fa a la classificació per programes 
i a nivell de concepte pel que fa a la classificació econòmica. 
 
En relació als ingressos s'aplicarà l'estructura ajustada a la classificació establerta a l'annex 
IV de la citada OM, amb els conceptes i subconceptes que s'hi detallen. 

 
BASE CINQUENA: Definició de l’aplicació pressupostària, vinculació jurídica dels crèdits i 
control fiscal. 
 
L’aplicació pressupostària està constituïda per la conjunció de les classificacions per 
programes a nivell de grup de programes i de la classificació econòmica, a nivell de 

concepte. El control comptable s'estableix sobre les aplicacions pressupostà¬ries. 

 
Els crèdits consignats per a despeses es destinaran exclusivament a la finalitat específica per 
a la qual hagin estat autoritzats en el pressupost o per les seves modificacions degudament 
aprovades. 
 
Els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant. No obstant el caràcter limitatiu dels 

crèdits per a despeses, es consideren  ampliables aquells la quantia dels quals vingui 
determinada en funció de d’ingrés obtingut per un concepte específic o siguin causa directa 
d'un ingrés correlatiu. 
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El nivell de vinculació serà, respecte de la classificació per programes , l’àrea de la despesa i, 

respecte a la classificació econòmica, el capítol. El control fiscal s'estableix sobre el nivell de 
vinculació jurídica. 
Les obligacions de pagament només seran exigibles de la Hisenda local quan resultin de 
l’execució del pressupost o de sentència judicial ferma.  
 
Si pel pagament fos necessari un crèdit extraordinari o un suplement de crèdit, s’haurà de 

sol·licitar al Ple dins dels tres mesos següents al dia de la notificació de la resolució judicial. 
 
No es podran adquirir compromisos de despeses per una quantia superior a l’import dels 
crèdits autoritzats. 
 
CAPÍTOL II.- MODIFICACIONS DE CRÈDIT 

 

BASE SISENA: Les modificacions pressupostàries. 
 
Les modificacions dels crèdits pressupostats hauran de respectar la regulació establerta en 
els articles 172 i 182 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i 34 a 51 del 
R.D. 500/1990 de 20 d'abril. 
 
Quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins a l'exercici següent i 

no existeixi al pressupost crèdit o sigui insuficient o no ampliable el consignat, el President 
ordenarà la incoació de l'expedient de concessió de crèdit amb el previ informe de 
l’Interventor. La seva tramitació vindrà regulada en les presents Bases d’execució. 
 
Els acords de l'Ajuntament que tinguin per objecte l'habilitació o el suplement de crèdits en 
casos de calamitats públiques o de naturalesa similar d'interès general excepcional 

s'executaran immediatament, sense perjudici de les reclamacions que es promoguin en 
contra, les quals s’hauran de substantivar en els vuit dies següents a la presentació. Es 
consideren desestimades si no es notifica la seva resolució al recurrent en el termini 

esmentat. 
 
D'acord amb el que s’estableix en l'apartat 4 de l'article 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per finançar el 

crèdit extraordinari o el suplement de crèdit es podran fer servir les fonts següents: 
 
a) El romanent líquid de tresoreria, procedent del tancament del pressupost de l'exercici 
anterior , el qual es calcularà d'acord amb les disposicions reglamentàries que desenvolupin 
l'article 172.2 de la Llei 39/1988 i 101 a 104 del Reial Decret 500/1990. 
 
b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en l'exercici corrent. En 

aquest cas, s'haurà de justificar que la resta dels ingressos es realitzen amb normalitat, per 
la qual cosa es preveu que s’acompleixin les previsions pressupostàries. 
 
c) Baixes de crèdits de despeses d'altres partides del pressupost que es rebaixen en la 
mateixa quantia sense pertorbació del servei respectiu. 
 

d) Excepcionalment, i per a acords adoptats per majoria absoluta del nombre legal dels 

membres de la corporació establert per l'article 47.3.g de la Llei 7/1985, les operacions de 
crèdit previstes a l'article 177.5 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. 
 
BASE SETENA.- Crèdits extraordinaris i suplements  
 

La seva aprovació correspondrà al Ple de la Corporació, amb subjecció als mateixos tràmits i 
requisits que els pressupostos , essent d’aplicació així mateix les normes sobre informació, 
reclamacions i publicitat de l’article 169 del TRLRHL. 
 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 

 

 

 

PLE 5/02/2013 - 8 - 

L’expedient especificarà la partida concreta a incrementar i el mitjà o recurs que ha de 

finançar l’augment que es proposa. 
 
BASE VUITENA.- Ampliació de crèdits 
 
1. L’ampliació de crèdit segons l’art.39 del RD 500/1990 és la modificació a l’alça del 
Pressupost de despeses concretada en un augment del crèdit pressupostari en alguna de les 

partides relacionades expressa i taxativament en aquesta Base i en funció dels recursos a 
elles afectats, no procedents d’operacions de crèdit. Per a que es pugui procedir a la 
ampliació serà necessari el previ reconeixement en ferm de majors drets sobre els previstos 
en el pressupost d’ingressos que es trobin afectats al crèdit que es pretén ampliar. 
 
2. Es declaren ampliables, sempre en base a majors ingressos – en cap cas procedents 

d’operacions de crèdit – o ingressos explícitament afectats, totes aquelles partides que, com 

a producte del normal funcionament dels serveis, requereixen una major dotació 
pressupostària per a poder assolir els objectius previstos en el pressupost inicial. 
3. L’ampliació de crèdits exigirà la tramitació d’un expedient que, incoat per la unitat 
administrativa competent del centre gestor del crèdit, serà aprovat per l’Alcalde, mitjançant 
Decret, previ informe de l’Òrgan Interventor. 
 
BASE NOVENA.- Transferències de crèdit  

 
Es podrà imputar l’import total o parcial d’un crèdit a altres partides pressupostàries 
corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica, mitjançant transferència de crèdit, 
amb les limitacions previstes a l’article 169 del TRLRHL (art.169) i a l’article 41 del RD. 
500/1990. 
La seva aprovació, previ informe de l’interventor, correspondrà a l’Alcalde, sempre i quant 

tinguin lloc entre partides del mateix grup de programa o quan les baixes i altes afectin a 
crèdits de personal. Aquests expedients seran efectius des del moment de la seva aprovació. 
 

Si l’expedient de transferència és entre diferents grups de programes, li correspondrà la seva 
aprovació, previ informe de l’Interventor , al Ple de la Corporació , amb subjecció a les 
normes sobre la seva informació, reclamacions i publicitat que s’estableix en els articles 169 
a 171 del TRLRHL.   

 
BASE DESENA.- Generació de crèdits 
 
Podran generar crèdits en els estats de despeses dels pressupostos els ingressos de 
naturalesa no tributària especificats en l’article 43 del RD 500/1990 de 20 d’abril. 
Justificada l’efectivitat de la recaptació dels drets o l’existència formal del compromís o el 
reconeixement del dret segons els cassos, es procedirà a tramitar l’expedient. 

 
Seran requisits obligatoris per a procedir a la generació i reposició de crèdits: 
 
a. L’ingrés a la tresoreria municipal de l’aportació o l’existència formal d’un compromís 
ferm derivat d’un acte en el qual qualsevol administració pública o persona privada s’obligui 
de manera directa o condicionada mitjançant acord o concert amb l’entitat. 

Així mateix serà precís que l’entitat assumeixi amb les formalitats legals pertinents, aquelles 

obligacions derivades de l’acord o concert que li pertoquin. 
 
Si els compromisos d’aportació s’han de fer extensius a exercicis posteriors, serà necessària 
l’aportació a l’entitat de les garanties suficients i l’aplicació a càrrec del pressupost que 
correspongui estarà condicionada a la seva efectivitat. 
 

b. El reconeixement del dret quan es tracti de vendes de béns del patrimoni municipal, 
bé l’execució dels crèdits estarà condicionada a l’efectiva recaptació dels drets que no podran 
destinar a finançar la despesa corrent, llevat en el cas de parcel·les sobrants a la via pública 
o efectes no utilitzables pels serveis públics. 
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BASE  ONZENA.-  Règim de la incorporació de Romanents  
 
D'acord amb el que s’estableix en l'article 47 del RD 500/1990, poden ser incorporats als 
corresponents crèdits del pressupost de l'exercici següent els romanent de crèdit no utilitzats 
en l'exercici anterior, en les condicions i amb les formalitats previstes en aquest article 47 
del RD 500/1990 i en el 97 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. 
 
El romanent incorporat solament pot ser utilitzat durant l'exercici de 2012, d'acord amb el 
que s'estableix en l'apartat 4 de l'article 47 mencionat. Al final de l'exercici s’ha d’anul·lar el 
romanent incorporat i no utilitzat. Aquesta limitació, i d'acord amb el que preveu l'apartat 5 
de l'article 47 en qüestió, no s’ha d’aplicar al romanent de crèdit que empari projectes 

finançats amb ingressos afectats, els quals s'han d'incorporar obligatòriament, llevat que es 

desisteixi de forma total o parcial d'iniciar o continuar l'execució de la despesa o que 
esdevingui impossible realitzar-la. 
 
Per poder procedir a la incorporació que es regula en aquesta base, hi ha d’haver prou 
mitjans de finançament equivalents a l'import de les incorporacions acordades.  
 
Es consideren mitjans financers: 

a) El romanent líquid de tresoreria 
b) Nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent 
 
BASE   DOTZENA.- Romanents de crèdit per a despeses amb finançament afectat. 
 
En cas d'incorporació del romanent de crèdit per a despeses amb finançament afectat, es 

tindrà en compte el que s’estableix en l'apartat 3 de l'article 48 del RD 500/1990. 
 
L'expedient incoat per a la incorporació de romanent ha d'incloure l'informe de la Intervenció 

sobre la possibilitat de finançament i sobre la resta de punts a què s’al·ludeix en paràgrafs 
anteriors. S’ha d’executar immediatament després del decret de la Presidència. 
Així mateix, serà competència de l'alcalde anul·lar, durant l'exercici, el romanent de crèdit 
incorporat quan es tingui la certesa que no s'ha d'utilitzar en la resta de l'exercici. Es poden 

utilitzar, si escau, els recursos financers que es desafeccionin d'aquest romanent de crèdit 
per al finançament d'altres modificacions del pressupost. 
 
BASE  TRETZENA.- Òrgan competent en la tramitació i resolució dels expedients. 
  
L'article 179 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 estableix que els òrgans competents per 

autoritzar els expedients de modificació dels crèdits són: 
 
El Ple de la corporació: 
 
a) Per a expedients de transferències de crèdits que suposin modificacions entre diferents 
àrees de despesa (primer dígit de la classificació per programes) 

b) Per a expedients que originin habilitacions de crèdits extraordinaris i suplements de 

crèdits 
L’Interventor haurà d’informar prèviament sobre tots aquests expedients de modificació de 
crèdits. 
 
L'alcalde, mitjançant un decret i amb l’informe de la Intervenció: 
 

a) Per a transferències de crèdits, augments i baixes del capítol 1r. que afecten les despeses 
de personal, fins i tot quan siguin d’àrea de despesa diferent. 
b) Per a expedients de transferències dins del mateix grup de programa, encara que siguin 
entre capítols de centres diferents. 
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c) Per a expedients motivats pels crèdits ampliables. 

d) Per a expedients de generació de crèdits.  
e) Per a expedients d'incorporació de romanent de crèdit procedents de la liquidació dels 
pressupostos de l'exercici anterior, així com de l'anul·lació de romanent de crèdits 
incorporats que no s'hagin utilitzat 
 
Els expedients de modificacions pressupostàries que hagin de ser aprovats pel Ple de la 

corporació han de seguir les normes sobre informació, reclamacions, recursos i publicitat que 
se segueixen per als pressupostos. 
 
CAPÍTOL III. EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 
 
BASE CATORZENA.- Regulació dels compromisos de despeses plurianuals. 

  

Hom podrà contraure compromisos de despesa que hagin d’estendre’s a exercicis futurs per 
a finançar inversions i transferències de capital, sempre que la seva execució s’iniciï en 
aquest exercici i que el volum total per a les despeses compromesos per als quatre següents 
no superi els límits legalment establerts en l’article 82 del RD 500/1990 de la suma dels 
crèdits inicials consignats en cada article. Com a requisit previ a la seva autorització , 
l’interventor haurà de certificar que no se superen els límits establerts. 
 

BASE QUINZENA.- Amb càrrec als crèdits de l'estat de despeses del pressupost només 
podran contenir-se obligacions derivades d'adquisicions, obres, serveis i altres prestacions o 
despeses en general que es realitzin en l'any natural del propi exercici pressupostari. 
 
No obstant s'aplicaran als crèdits del pressupost vigent, en el moment del seu 
reconeixement, les obligacions  següents: 

a) Les que resultin de la liquidació d'endarreriments a favor del personal de l'Entitat. 
b) Les derivades de compromisos de despeses degudament adquirits en exercicis 
posteriors. 

 
BASE SETZENA.-  Disposició de les despeses. 
 
Dintre de l’import dels  crèdits autoritzats en el pressupost, correspondrà la disposició de les 

despeses: 
 
1.- Al President de la Corporació: 
a. Les despeses de caràcter ordinari. 
b. Les despeses per la contractació d'obres, serveis i subministraments que estableixi la 
legislació bàsica de l’Estat. 
c. Les despeses que es derivin d'adopció de mesures necessàries i adequades, en cas 

de catàstrofe o infortunis públics o greu risc de les mateixes. 
d. La liquidació d'obligacions derivades de compromisos de despesa legalment 
contractats. 
2.-  Al Ple: 
 
a. Les despeses precises per a la contractació d'obres, serveis i subministraments que 

superin els límits establerts pel President. 

b. Les despeses de les quals la Llei li atribueixi expressament la competència. 
 
BASE DISSETENA.- Ordenació de pagaments.  
 
L’ordenació de pagaments correspon al President de la Corporació, que s'ha de subjectar en 
el seu exercici a: 

- Als crèdits pressupostats. 
- Als acords o resolucions de disposició de la despesa. 
- A les prioritats legalment establertes. 
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BASE DIVUITENA.- Classificació dels pagaments. 

 
Als efectes d'ordenació de pagaments es classificaran aquests en: 
a. Pagaments de caràcter preferent. Els del personal i els d'obligacions reconegudes i 
liquidades d'exercicis anteriors, incloses en relació nominal de creditors. 
b. Pagaments obligatoris. Són pagaments obligatoris els que dimanin del reconeixement 
i liquidació d'obligacions de tal caràcter. 

c. Pagaments voluntaris. Són pagaments voluntaris  els que no es trobin inclosos en 
l'apartat anterior i que poden realitzar-se discrecionalment i lliurament per l'Entitat, amb la 
finalitat de millorar i crear serveis i atencions de la seva competència. 
 
BASE DINOVENA.- Pagaments a justificar. 
 

1.  Es lliuraran i consideraran com a pagaments a justificar les quantitats que s'hagin de 

satisfer per a l'execució de serveis, sense que en sigui possible l’existència física dels 
comprovants corresponents en el moment de fer els pagaments, circumstància que jutjaran 
en cada cas l'Ordenador i l'Interventor. 
2.- Els manaments que s’expedeixin en aquestes condicions s'aplicaran als corresponents 
crèdits pressupostaris, queden els perceptors obligats a justificar la seva inversió en el 
termini que en cada cas marqui l'Ordenador i l'Interventor i que no podrà excedir de tres 
mesos. 

 
BASE VINTENA.- Normes especials en matèria de subministrament.  
  
1.- Quan el contracte es refereixi a subministraments menors que hagin de ser verificats 
directament en establiments comercials oberts al públic, podrà substituir-se el corresponent 
plec de condicions per una proposta raonada d'adquisició, signada pel responsable polític i 

tècnic del Centre Gestor. Es consideren subministraments menors, a aquests efectes, aquells 
que estan tipificats a l’article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
por el que se aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, quin import és de 

18.000,00 €.  
 
2.- En els contractes menors definits en l'article 138.3, la tramitació de l'expedient només 
exigirà l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, 

d’acord amb els requisits que la normativa vigent determini.   
 
3.-Amb excepció dels supòsits singulars legalment previstos, en els expedients dels 
contractes menors, s'haurà de fer constar que, prèviament a l'adjudicació s'ha consultat, al 
menys, a tres empreses.  
 
4.- Els subministraments menors de menys de 3.000,00 € es podran efectuar mitjançant un 

justificant que s'expedirà per la intervenció municipal. 
 
 
BASE VINT-I-UNENA.- Les fases de l'execució del pressupost de despeses. 
 
Les fases de l’execució del pressupost, són: 

 

a) Autorització de la despesa:  Es l'acte en virtut del qual l’òrgan competent acorda fer una 
despesa, calculada de forma certa o aproximada, dins el límit de la consignació prevista en el 
nivell de la vinculació jurídica del crèdit pressupostari, i es reservar a l'efecte la totalitat o 
part de l'esmentat crèdit pressupostat. 
L’autorització constitueix l'inici del procediment d'execució de la despesa, que es materialitza 
amb l'aprovació dels actes preparatoris de la contractació administrativa. No implica 

relacions amb tercers externs a la Corporació. 
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b) Disposició o compromís de la despesa: és l'acte mitjançant el qual la Corporació es 

compromet a fer una despesa concreta, prèviament autoritzada, per un import fixat i amb 
unes condicions determinades, que té rellevància jurídica envers tercers. 
La disposició o compromís de despesa es materialitza entre d'altres amb l'adjudicació del 
contracte i haurà d'efectuar-se sobre una despesa prèviament autoritzada i el seu import mai 
podrà ser superior a l'import autoritzat. 
 

c) Reconeixement i liquidació de l'obligació: És l'acte en virtut del qual es declara l'existència 
d'un crèdit exigible contra l'ens, derivat d'una despesa autoritzada i compromesa. 
d) Ordre de pagament: És l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagaments, en base a una 
obligació reconeguda i liquidada, expedeix la corresponent ordre contra la tresoreria local. 
 
L’expedició d'ordres de pagament es realitzarà d'acord amb el pla de disposició de fons que 

estableixi el President de la Corporació, que en tot cas, haurà de respectar la prioritat de les 

despeses de personal, de les obligacions contretes en exercicis anteriors i les que per 
imperatiu legal o resolució judicial es determinin. 
 
Realització del pagament. Per fer efectiu el pagament n'hi haurà prou amb la factura original 
sense el Rebut de la persona o entitat interessada, però l'esmentat rebut s'exigirà a la pròpia 
factura, en el document en virtut del qual es fes el pagament, o en el corresponent 
lliurament, pel tresorer, si paga de present; i si paga fora de la localitat, es justificarà 

mitjançant l'acusament de recepció, lletra de canvi o gir postal corresponent. 
 
Els pagaments que  s'efectuïn com a conseqüència de contractes d'obres i serveis s'ajustaran 
al que disposa el Reglament de Contractació i en els plecs de condicions que regulin 
l'adjudicació. 
 

BASE VINT-I-DOSENA.- Acumulació de  fases en l'execució.  
 
Queda autoritzada l’acumulació de les fases d'autorització, disposició o compromís de la 

despesa amb el reconeixement o liquidació de l'obligació a que es refereixen la normativa 
vigent. 
 
Documents justificatius. Podrà ordenar-se el pagament  amb el document "0" degudament 

completat amb el rebut de l'interessat, i també amb el document "P" fent constar l'ordre del 
seu pagament. 
 
CAPÍTOL IV. DESPESES DE PERSONAL 
 
BASE VINT-I-TRESENA.- Despeses de personal. 
 

1.- L'aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball pel Ple suposa l'aprovació de la 
despesa dimanant de les retribucions bàsiques i complementàries. 
 
2.- Les nòmines mensuals compliran la funció de document "ADO", que s'elevarà al President 
de la Corporació, a efectes d'ordenació del pagament.  
 

3.- El nomenament de funcionaris o la contractació de personal laboral, en el seu cas, 

originarà la tramitació de successius documents "ADO" per l'import resultant de les 
corresponents nòmines. 
 
4.- Les quotes per la Seguretat Social originaran mensualment documents "ADO" per import 
igual a les cotitzacions corresponents, que s'elevaran al President de la Corporació, a efectes 
d'ordenació del pagament. Les possibles variacions originaran documents complementaris o 

inversos d'aquell. 
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5.- Per la resta de les despeses del Capítol I del Pressupost, si són obligatòries i conegudes, 

o variables, en raó de les activitats a realitzar o de les circumstàncies personals dels 
perceptors, es gestionaran d'acord amb les normes generals. 
 
BASE VINT-I-QUATRENA.- Treballs extraordinaris del personal. 
Només l'Alcalde, els Regidors delegats i el Secretari-Interventor poden ordenar la prestació 
de serveis en hores fora de la jornada legal i en la dependència on es consideri necessària la 

seva realització. Aquests treballs es remuneraran mitjançant gratificacions per serveis 
extraordinaris o complement de productivitat. 
 
BASE VINT-I-CINQUENA.- Dietes i indemnitzacions especials. 
 
Les despeses d'utilització de vehicles i les indemnitzacions per viatges en interès de l'Entitat, 

tant dels càrrecs electes com del personal autoritzat, se satisfaran amb càrrec al concepte 

230 de l'Estat de Despeses del Pressupost, en virtut de l'ordre de la Presidència, que visarà 
l'Interventor, essent abonades segons les determinacions i quanties que estableix el Decret 
138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei, el contingut dels quals són els 
següents: 
 
b. Desplaçaments : 0,21 €/Km.  
c. Dietes : acreditades documentalment, amb un màxim de 120 €/dia. 

 
CAPÍTOL V.- EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
BASE VINT-I-SISENA.- Normes generals d’ingressos. 
 
Tota proposta de gestió, liquidació o recaptació d'ingressos, qualsevol que sigui la seva 

naturalesa i abast, haurà d'ésser fiscalitzada i comptabilitzada per Intervenció i aprovada o 
coneguda o per l'Alcalde, Ple o Òrgan delegat en el seu cas. 
La gestió, inspecció i recaptació dels ingressos que no s'efectuïn per rebut de padró, es 

subjectarà a les normes de la Llei General Tributària, al Reglament General de Recaptació i a 
les ordenances fiscals que corresponguin. 
 
BASE VINT-I-SETENA.- Reconeixement de drets 

 
Procedirà el reconeixement de drets tan aviat com es conegui l'existència d'una liquidació a 
favor de l'Entitat. A aquests efectes, fiscalitzada la liquidació de conformitat, es procedirà a 
la seva aprovació i, simultàniament, al seu assentament en comptabilitat de conformitat amb 
les següents regles: 
 
1. En les liquidacions de contret previ i ingrés directe es comptabilitzarà el 

reconeixement del dret quan s'aprovi la liquidació de què es tracti. 
 
2. En les autoliquidacions i ingressos sense contret previ, quan es presentin i s'hagi 
ingressat el seu import. 
 
3. En el supòsit de subvencions o transferències a percebre d'altres Administracions, 

Entitats o particulars, condicionades al compliment de determinats requisits, es 

comptabilitzarà el reconeixement en el moment de l'acord formal. 
 
4. La participació en Tributs de l'Estat es comptabilitzarà mensualment, en forma 
simultània, el reconeixement i cobrament del lliurament. 
 
5. En els supòsits d'interessos i altres rendes, el reconeixement del dret s'originarà en 

el moment de la meritació. 
 
BASE VINT-I-VUITENA.- Control de recaptació 
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1. Intervenció adoptarà les mesures procedents per a assegurar la puntual realització de les 

liquidacions tributàries i procurar el millor resultat de la gestió recaptatòria. 
 
2. El control de la Recaptació correspon a la Tresoreria, que haurà d'establir el procediment 
per a verificar l'aplicació de la norma vigent en matèria recaptatòria, així com el recompte de 
valors. 
 

3. En matèria d’anul·lacions, suspensions, aplaçaments i fraccionaments de pagament 
s'aplicarà la normativa continguda en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, Llei General 
Tributària i Disposicions que la desenvolupen, i la Llei General Pressupostària. 
 
BASE VINT-I-NOVENA.- Comptabilització dels cobraments 
 

1.-Els Ingressos procedents de la Recaptació, mentre no es conegui la seva aplicació 

pressupostària, es comptabilitzaran com a Ingressos Pendents d'Aplicació, integrant-se, des 
del moment en què es produeixin, en la Caixa Única. 
 
2.-Els restants ingressos es formalitzaran mitjançant el corresponent taló de càrrec, aplicat 
al concepte pressupostari que s'escaigui, en el moment de produir-se l'ingrés. 
 
3.-Quan els Centres Gestors tinguin informació sobre concessió de subvencions, hauran de 

comunicar-ho d'immediat a Intervenció i Tresoreria, perquè pugui efectuar-se el seguiment 
d'aquestes. 
 
4.-En el moment en què es produeixi qualsevol abonament en comptes bancaris, la 
Tresoreria ha de posar-ho en coneixement de la Intervenció a efectes de la seva 
formalització comptable. 

 
BASE TRENTENA.- Règim de subvencions 
 

La concessió de qualsevol tipus de subvenció requerirà la formació d’un expedient en el que 
hi consti la destinació dels fons, els requisits necessaris que han de complir-se perquè es 
pugui procedir al pagament i les causes que motivin el reintegra , si s’escau, dels imports 
percebuts.  

 
El perceptor de qualsevol subvenció haurà d’acreditar trobar-se al corrent de les seves 
obligacions fiscals amb la Hisenda Local així com de la no concurrència de les circumstàncies 
establertes en l’article 13.2 de la Llei 38/2003 de 17 de setembre, General de Subvencions.  
 
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 

PRIMERA.- Les fiances definitives que s’hagin d’ingressar en garantia d’obres o serveis 
contactats per la Corporació es podran constituir per qualsevol de les formes previstes i amb 
subjecció als Models dels Annexes III a IV , del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. Les garanties que s’hagin de dipositar per a altres finalitats 
s’ajustaran als Models en el Reglament de la Caixa General de dipòsits (Real Decret 
161/1997 , de 7 de febrer , i OMECO 2120/2002 , de 2 d’agost , que desenvolupa aquest 

Reglament.  

 
SEGONA.- En cap cas es reconeixeran interessos de demora, exceptuant els que procedeixin 
de la Llei, del plec de condicions, s’estableixin per escriptura pública o per pacte solemne de 
la Corporació. 
 
TERCERA.- Atès el contingut de l’article 47 del Reglament de l’IRPF , Real Decret 1775/2004 

de 30 de juliol, estan obligats a retenir i ingressar en el Tresor, en concepte de pagament a 
compte per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, quan satisfacin rendiments del 
treball o d’activitats professionals o artístiques, les persones jurídiques, i altres entitats 
residents en territori espanyol, tan públiques com privades. 
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QUARTA.- Les factures justificatives de les despeses hauran d’ajustar-se a la vigent 
normativa sobre l’Impost sobre el Valor Afegit. El seu format i contingut s’haurà d’ajustar al 
que disposen els articles 3 i 4 del Real Decret 1496/2003 de 29 de novembre. 
 
DISPOSICIONS FINALS 
 

ÚNICA.- Per a tot allò no previst en aquestes Bases s’aplicarà el que disposa amb caràcter 
general la legislació local, la Llei General Pressupostària, la Llei General Tributària, Llei de 
Contractes del sector públic, Llei General de Subvencions i altres normes de l’estat que siguin 
aplicables, així com tot el que resolgui la Corporació previ informe d’Intervenció. 
 
DILIGÈNCIA: Per fer constar que les presents Bases d'Execució que regiran durant la 

vigència d'aquest pressupost, es sotmeten al Ple de la Corporació perquè siguin aprovades 

amb aquest Pressupost. 
 

 
 

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

L’Alcaldessa diu que s’ha intentat fer un pressupost realista, agafant, com a base, l’estat d’execució del 
2012 i augmentant alguna partida social, com atencions benèfiques, perquè avui són aquestes les 
necessitats. 

Diu que, en els ingressos, s’ha seguit l’estat d’execució perquè no s’hi ha consignat inversions i s’ha 
volgut ser cauts ja que de les possibles subvencions de capital no hi ha, encara, res signat. Acaba dient 
que, en la reunió informativa prèvia, ja es va fer un repàs exhaustiu dels números, que ara no vol 

repetir. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per expressar l’opinió del seu grup 
municipal: es veu un augment de la partida de personal que, tot i que ja està justificat, si tenim en 
compte que la llei no permet aquest augment, s’hauria d’aclarir aquest punt des d’un punt de vista 
legal. Sobre les inversions, diu que hauria preferit que s’hagués empengut a buscar activitats de 
l’ajuntament per no haver de dependre dels altres. Posa un exemple: es consignen 7.000 € de despeses 
del pavelló i només es disposen de 900 €. Es depèn massa de què donen les altres institucions per fer 
alguna cosa des de l’ajuntament. Malgrat tot, conclou, entén el moment difícil que s’està passant en 
general. 

L’Alcaldessa contesta que, en quant a les inversions, si encara no hi ha res signat amb Diputació de 
Barcelona i amb Generalitat de Catalunya, si s’haguessin consignat s’estaria donant dades no certes. 

El Regidor Frederic Trapé diu que llavors s’haurà de modificar quan hi hagin les dades reals. 

L’Alcaldessa diu que en el capítol de personal l’augment és perquè hi va haver una errada l’any passat, 
reduint més del que havia de ser. Ara, amb la liquidació es veurà.  I en quan al pavelló, en el seu dia, 
quan es va inaugurar, la Diputació de Barcelona va preveure un estud8i sobre la despesa i, ara veient 
que no cal, per això s’ha pressupostat menys. Els ingressos del Pavelló són de 900 € perquè són els que 
es consideren certs. 

El Regidor Frederic Trapé apunta que, però, les despeses financeres han augmentat un 283% 

L’Alcaldessa respon que aquest augment és culpa de la línia ICO obligada per l’Estat per al pagament a 
proveïdors. I apunta que, tot i així, no se supera la ràtio del 75 % d’endeutament en relació als 
ingressos ordinaris. 

El Regidor Frederic Trapé també fa notar que, en els impostos indirectes, han baixat els ingressos i els 
impostos de l’aigua han pujat. 

L’Alcaldessa diu que això és culpa de l’Agència Catalana de l’Aigua perquè la taxa de l’ajuntament no 
s’ha augmentat. 

El Regidor Frederic Trapé conclou que, a la vista de tot plegat i donat que si li hagués correspost a ell i 
al seu grup municipal haurien fet un pressupost diferent del presentat, la seva posició serà d’abstenció. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que li agradaria un 
aclariment en relació a l’annex 1, sobre la plantilla i el concepte de vacant. 
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L’Alcaldessa contesta que el concepte de plaça vacant és perquè no és fixa, ja que no s’ha passat un 
procés selectiu. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que el pressupost presentat és detallat però al seu grup municipal es 
ha estat impossible, amb aquestes dades, de fer cap proposta perquè les partides estan agrupades i fa 
que es desconegui amb què s’ha basat l’equip de govern per fer-lo. Entrant al detall, demana per què la 
taxa d’utilització del domini públic local hi consta 0 €. 

L’Alcaldessa diu que perquè no es té previsió de cap ingrés real. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que si el pressupost s’ha fet en base al 2012, alguna previsió hi deu 
haver en relació a aquesta taxa. 

L’Alcaldessa diu que és 0 € perquè els veïns de Montesquiu no pagaran res. Si a l’any 2013 n’hi ha cap 
ja es consignarà. 

La Regidora Liliana Vilanova demana, sobre la taxa de cementiri, per què en el pressupost d’ingressos 
hi ha consignat s 8.000 € i en el de despeses només 2.000€, i pregunta com pot ser. 

L’Alcaldessa diu que la taxa s’usa en manteniment i conservació. S’ha consignat 2.000 € perquè és el 
mateix que el 2012; però al 2013, s’espera construir 60 nínxols nous amb una subvenció de Diputació 
de Barcelona i allà on no s’arribi s’hauran d’utilitzar els ingressos reals que hi hagin. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, coneixent això, que hi ha nínxols en mal estat l’actuació no és 
immediata, malgrat que preocupi la gent. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que per aquest motiu la 
subvenció del cementiri és prioritària. 

La Regidora Liliana Vilanova manifesta que el seu grup hauria vist millor que es pressupostessin vuit mil 
euros de despesa, en aquest assumpte. 

El Regidor Esteve Sidera diu que arreglar els nínxols no costava pas tant. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Josep Salvans per dir que, quan es discuteix sobre 
maneres de fer possible les coses, el seu grup pensa diferent que l’equip de govern, però el diàleg 
sempre enriqueix. A més del projecte, si això no es tira endavant, per al seu grup seria millor que el 
que es cobri al poble es reverteixi al cementiri. 

El Regidor Esteve Sidera contesta que, després de la reunió amb Diputació, hi ha un preacord però no 
l’acord. 

El Regidor Josep Salvans diu que, com que és un preacord, si es pot evitar fer una despesa més gran, 
millor. 

El Regidor Esteve Sidera diu que ara es farà una actuació petita i, després, ja hi haurà l’ajuda de 
Diputació. 

L’Alcaldessa diu que existeix un preacord, però que l’acord final no serà inferior. Es compromet a ser-hi 
a sobre i poder fer reparacions d’urgència, si calen. 

La Regidora Liliana Vilanova demana què són les despeses de les noies de comptabilitat. 

L’Alcaldessa contesta que es refereix a treballs realitzats per altres empreses i estudis tècnic, però que 

ja ho mirarà i li contestarà amb més seguretat. 

La Regidora Liliana Vilanova diu  que li sorprèn que hagi de venir algú de fora, havent-hi gent a 
l’ajuntament que ho pot fer. 

L’Alcaldessa diu que ella opina diferent. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que en estudis tècnics hi ha uns divuit mil euros i demana si 
s’encarregarà algun estudi tècnic. 

L’Alcaldessa diu que, en aquest apartat, hi ha el cost de l’arquitecte, però que de memòria no ho pot dir 
i que, si vol, ja li concretarà després. 

La Regidora Liliana Vilanova demana què són els nou mil dos-cents euros  per al Consorci Vall del Ges. 

L’Alcaldessa diu que són quotes ordinàries del Consorci més quotes supramunicipals.   

La Regidora Liliana Vilanova demana si estan justificats. 
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L’Alcaldessa diu que sí. 

La Regidora Liliana Vilanova pregunta sobre les partides d’atencions benèfiques. Tot i que sigui una 
misèria, demana com és que es preveuen cent euros per a les “Hermanites” i no per a una altra 
destinació. 

L’Alcaldessa diu que perquè sempre ho han demanat. 

La Regidora Liliana Vilanova demana què es SERGISA. 

L’Alcaldessa contesta que teleassistència. 

La Regidora Liliana Vilanova demana sobre el concepte de Varis amb una dotació de sis-cents cinquanta 
euros. 

El Regidor Esteve Sidera diu que és per a imprevistos que puguin sortir, no està pensat per a res en 
concret. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que  a nivell de despesa social s’està fent un esforç, però és molt difícil 
perquè al seu grup, que fomenta la participació, li ha estat impossible poder fer aportacions a aquest 
pressupost, que és el de l’equip de govern, però que ella i el seu grup no s’hi senten reflectits. Tot i així 
manifesta el seu agraïment. 

L’Alcaldessa diu que s’ha fet per tothom podia aportar idees. 

La Regidora Liliana Vilanova diu a l’Alcaldessa que se’ls va dir que els hi passarien tots els moviments i 
no ha estat així. 

L’Alcaldessa diu que, com que era una feina ingent, es va optar per desglossar les partides. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, per al que fa a les entitats, no que es va desglossar. 

L’Alcaldessa diu que estan agrupades. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que la gràcia radica en poder treballar en el que no està establert. 

L’Alcaldessa contesta que la gràcia és discutir-ho tot. Com que es pot crear una nova entitat qualsevol 
dia per això no ho pot desglossar a priori. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que el seu grup vol saber què rep cada entitat. 

L’Alcaldessa diu que això ja ho veuran si es miren les actes de les Juntes de Govern Local. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, però, és avui quan es discuteix el pressupost. 

L’Alcaldessa diu que avui, per discutir-ho, ja tenen la foto del 2012. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si poden fer un esforç i passar-los més informació. 

L’Alcaldessa diu que ja tenen la suficient. 

La Regidora Liliana Vilanova no hi està d’acord i diu que això dificulta la seva tasca i farà que no hi votin 
a favor. 

  

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP No 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP No 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Abstenció 
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5  

DELEGACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS I APROVACIÓ 

DEL CONVENI. 

 

L'Ajuntament de Montesquiu i el Consell Comarcal d'Osona han arribat a un acord, 

articulat mitjançant un Conveni interadministratiu, pel qual el Consell es fa càrrec 

de la recollida i gestió dels residus urbans municipals i la neteja viària, en concret: 

 

- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta 

gestora/transferència o un dipòsit controlat autoritzat. 

 

La Llei de Bases de Règim Local i el Text refós de la Llei Municipal de Catalunya - arts. 

26 1.a) i 67 a) - estableixen la competència municipal sobre els serveis mínims de 

recollida de residus urbans i neteja viària; en el mateix sentit l’art. 67 de la llei 

municipal reconeix les competències municipals pel que fa a la recollida i tractament 

dels residus i neteja viària. 

 

L’exercici de les competències municipals està sotmesa als termes que disposi la 

legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes (art. 25.2 de la Llei de Bases) i art. 

25 del DL 4/2003 de l’organització comarcal de Catalunya estableix que els consells 

comarcals podran exercir competències, entre d’altres, en aquelles matèries que li 

deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. 

 

La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que adopti 

(delegació o altres fórmules de col·laboració interadministrativa requereix un acord 

plenari qualificat de majoria absoluta a tenor del que disposa l’article 47, 2,h) de la 

Llei de Bases; 114.3 e) del DL 2/2003 i 309.2 del D. 179/1995 de 13 de juny.  

 

Tenint en compte doncs que la normativa recull la possibilitat d’exercici de la 

competència municipal sobre la recollida, tractament dels residus urbans mitjançant la 

transferència de funcions o encomanda de gestió i que la comarca té atribuïdes 

competències en aquelles matèries que li deleguin o li encarreguin de gestionar els 

municipis i vist el text del conveni que s’adjunta a la present proposta,  

 

 

Es proposa al ple de l’ajuntament l’adopció dels acords següents: 

 

Primer- Delegar la gestió dels residus municipals , la titularitat de la qual ostenta 

aquest Ajuntament, a favor del Consell Comarcal d'Osona, amb l'abast i les condicions 

que estableixen aquest acord i el conveni que s'ha de signar per regular aquesta 

delegació. 

 

En concret s’efectua delegació següent: 

 

- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta 

gestora/transferència o un dipòsit controlat autoritzat. 
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La gestió d’aquest servei es prestarà pel Consell Comarcal mitjançant l'ens 

instrumental que en cada moment determini. En el moment present l'ens encarregat 

de la prestació dels serveis és l'empresa mixta "Recollida de Residus d’Osona, SL" . 

 

Segon.- Disposar que el contingut de la delegació abastarà l'exercici de les funcions 

previstes al conveni que s'aprova en aquest mateix acte, i també la potestat 

reglamentària. 

 

Tercer.- Disposar que aquest Ajuntament podrà dictar instruccions tècniques de 

caràcter general i obtenir en qualsevol moment informació sobre la gestió, per 

analogia amb el que preveu l'article 27 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases del règim local. 

 

Quart.- Disposar que les compensacions econòmiques per la prestació dels serveis 

que es derivin d'aquesta delegació de funcions seran les previstes en el conveni 

regulador, les quals es revisaran en la forma que s'hi preveu. 

 

Cinquè.- Puntualitzar que per realitzar i executar les funcions delegades, el Consell 

Comarcal s'atendrà a l'ordenament local, al reglament del servei i a la resta de la seva 

normativa interna pròpia, en virtut de les seves facultats d'autoorganització per 

gestionar els serveis delegats. 

 

Sisè.- Aprovar el model de conveni a signar entre aquest Ajuntament i el Consell 

Comarcal, que ha de regular aquesta delegació, així com el document annex que s’hi 

acompanya. 

 

Setè.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal mitjançant una certificació, a 

l'efecte que aquest, per la seva part, accepti la delegació ara conferida i, un cop 

acceptada, ho faci públic en la forma prevista legalment, per a coneixement de 

tothom. 

 

Vuitè .- Facultar expressament i tan àmpliament com en dret sigui menester la Sra. 

Alcaldessa perquè dicti les resolucions necessàries per desenvolupar  aquest acord de 

la forma més eficaç, i perquè, en nom i en representació de l'Ajuntament, subscrigui 

el conveni que ha de regular aquesta delegació i qualsevol altre document que sigui 

necessari. 

 

 

CONVENI DE GESTIÓ EN MATÈRIA DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS 

I NETEJA VIÀRIA ENTRE EL CONSELL COMARCAL D'OSONA I  L'AJUNTAMENT 

DE MONTESQUIU 

 

Vic, XXX de .... de 2012 

 

 R E U N I T S 

 

D'una part el senyor Joan Roca i Tió, president del Consell Comarcal d'Osona, el qual 

actua en representació d'aquest ens local, que té la seva seu al carrer Historiador 

Ramon d'Abadal i de Vinyals núm. 5, planta 3a. de Vic (Edifici el Sucre), i el número 

d'identificació fiscal P-5800015-I, assistit pel secretari de l'entitat, el senyor Jaume 

Manau i Terrés 
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De l'altra, la senyora Elisabet Ferreres Vergés, Alcaldessa de l'Ajuntament de 

Montesquiu (endavant, simplement Ajuntament), amb seu a la Plaça Emili Juncadella 

1-2 i número d'identificació fiscal P0813000G , assistida pel secretari de la Corporació, 

senyor jaume Salés Malian 

 

E X P O S E N 

 

Primer.- El 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, en el seu article 85, atribueix a la 

comarca la realització d'activitats i la prestació de serveis públics d'interès 

supramunicipal. 

 

Segon.- El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya, en el seu article 25, s’estableix 

que els consells comarcals podrà tenir competències, entre d’altres, en aquelles 

matèries que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis. 

 

Per altra banda, en desenvolupament del mandat de la Llei comarcal, la Llei 6/1993, 

de 15 de juliol, de residus, disposa a l'article 45 que "correspon a la comarca la gestió 

dels residus municipals, en els supòsits de delegació dels municipis i d’assumpció 

d’aquest servei municipal per altres títols, d’acord amb la legislació de règim local". 

Tercer- El Programa d'Actuació Comarcal del Consell Comarcal d'Osona (PAC), 

informat pel Consell d’Alcaldes en sessió del 7 de març de 2012, preveu en l'apartat 

corresponent a Medi ambient, territori i règim interior  (apartat 1.1. residus) la gestió 

de la recollida i neteja viària i el tractament dels residus. L'article 6 del reglament del 

PAC reitera la possibilitat que el Consell assumeixi serveis mitjançant la delegació dels 

municipis. 

 

Quart.- Ambdues parts, el Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament, tenen interès a 

instrumentar el marc jurídic adequat que reguli les actuacions necessàries de 

cadascuna, pel que fa a la gestió dels residus municipals. 

 

Cinquè.- El Consell Comarcal d'Osona per acord adoptat en la sessió plenària del dia 

29 de novembre de 1995 va determinar gestionar el servei de recollida mitjançant la 

creació d'una empresa mixta, i prèvia la realització d'un concurs per a la selecció del 

soci privat, aquesta ha estat constituïda amb el nom de "Recollida de residus d'Osona, 

SL" amb data 4 de juliol de 1996. 

 

Sisè.-  El Ple de l'Ajuntament, en la sessió del dia 5 de febrer de 2013, i el del Consell 

Comarcal d'Osona, en la sessió del dia -------------------- 2012, han acordat, 

respectivament, DELEGAR en el Consell Comarcal d'Osona i ACCEPTAR LA DELEGACIÓ 

de la prestació del servei de recollida i gestió dels residus municipals, amb l'abast que 

s'especifica en les clàusules d’aquest conveni. 

 

La delegació de la recollida i gestió dels residus urbans municipals es concreta en: 

 

- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta 

gestora/transferència a un dipòsit controlat autoritzat. 
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En congruència amb el que s’ha exposat, ambdues administracions formalitzen el 

present conveni, el qual es regirà per les següents 

 

 C L À U S U L E S 

  

Primera.- Abast de la delegació 

 

El Consell Comarcal d'Osona en virtut de la delegació conferida es fa càrrec de la 

prestació en el terme municipal de Montesquiu dels serveis que es detallen 

seguidament. Aquests serveis es prestaran pel Consell Comarcal d'Osona mitjançant 

l'ens instrumental que en cada moment determini. En el moment present l'ens 

encarregat de la prestació dels serveis és l'empresa mixta "Recollida de Residus 

d’Osona, SL" . 

 

Serveis a prestar: 

 

- La recollida de la fracció RSU i FORM i el seu transport a una planta 

gestora/transferència a un dipòsit controlat autoritzat. 

 

Segona.- Característiques del servei. 

 

El cost mensual d’aquest servei, la forma de facturació, així com el detall de la 

ubicació dels contenidors, i les freqüències de neteja i recollida son els descrits a la 

Memòria tècnica i econòmica del servei de recollida que s’adjunta com annex a aquest 

conveni. La variació del nombre de contenidors, de freqüències de recollida o neteja, o 

la prestació d’altres serveis complementaris seran objecte d’addendes o de nous 

convenis segons escaigui. 

 

Tercera.- Cost del servei 

 

1. Els preus dels serveis referits a l’any 2013 son:  

 

Recollida de rebuig  20.331,73€ (IVA no inclòs) 

Recollida d’orgànica   9.060,32€ (IVA no inclòs) 

 

2. Pels anys 2014 i següents, tots els preus dels serveis que figuren en aquest conveni 

s'incrementaran o disminuiran atenent a la variació en més o en menys que 

experimenti l'IPC. 

 

3.    En tot cas, l'Ajuntament podrà disposar de tota la informació econòmica. 

 

Quarta.-  Contenidors 

 

1. El Consell Comarcal no es fa càrrec de l'adquisició dels contenidors que no 

existeixin en el moment de l’oferta presentada, annexa a aquest conveni. No obstant 

això, el Consell Comarcal col·laborarà amb l'Ajuntament en l'adquisició dels 

contenidors que li calguin per mitjà de les subvencions que pugui obtenir 

incrementant només el cost del servei que suposi l’ampliació del parc de contenidors. 
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2. L'Ajuntament faculta el Consell Comarcal tan àmpliament com en Dret sigui 

menester a actuar en nom seu en tots els tràmits dirigits a sol·licitar, justificar i 

percebre les subvencions oportunes relacionades amb el servei. 

 

Cinquena.- Inici del servei 

 

Atesa la imminent finalització de la concessió del servei, a la caracterització de servei 

mínim obligatori, així com a raons de salubritat pública i de caràcter  laboral,  

circumstàncies que, juntament amb d’altres que puguin concórrer, conformen l’interès 

públic a preservar, es fixa com a data d'inici del serveis de recollida i tractament de 

residus municipals l’1 de maig de 2013 . 

 

Sisena.- Facturació 

 

1. L’empresa mixta Recollida de Residus d’Osona, SL es relacionarà i facturarà 

directament a l’Ajuntament en els termes recollits en l’annex, no obstant el Consell 

Comarcal d’Osona serà responsable davant l’Ajuntament del compliment d’aquest 

conveni. 

 

2. El Consell Comarcal lliurarà a l’Ajuntament de Montesquiu una relació de les 

quantitats de residus per cadascun dels materials recollits. Pel que fa el paper 

envasos i vidre  es lliurarà una valoració del material recuperat. A aquestes 

quantitats recuperades se’ls aplicaran els preus vigents en cada moment en el 

conveni entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembes, al qual està adherit 

el Consell Comarcal. A les quantitats ressenyades se li descomptarà el 4 %, tal 

com ve determinat per l’Agència de Residus de Catalunya, o en el seu cas el que 

aquesta determini, en concepte de gestió administrativa del Consell Comarcal. La 

quantitat final resultant es compensarà d’acord amb les instruccions dictades per 

l’Ajuntament. 

 

Setena- Pagament 

 

1. El cost total anual dels serveis objecte d'aquest conveni es dividirà en dotze parts 

iguals, el pagament de les quals s'efectuarà per quotes mensuals a pagar en 60 dies 

des de la data de la seva aprovació, mitjançant un ingrés en el compte corrent núm. 

2107-1002-34-3371601997de l'entitat Unnim, agència de la Rambla Hospital, de Vic. 

 

2. Prèviament l'empresa “Recollida de Residus d’Osona, SL” haurà d'haver presentat 

la factura corresponent, amb temps suficient per a la seva tramitació i aprovació. 

 

Vuitena.- Campanyes sensibilització 

El Consell Comarcal, mitjançant Recollida de Residus d’Osona, SL, col·laborarà amb 

l’Ajuntament en l’elaboració i finançament d’aquelles campanyes de sensibilització que 

s’estimin necessàries per millorar la prestació del servei.  

Novena.-  

Amb la signatura del present conveni l’Ajuntament de Montesquiu manifesta que deixa 

resolts i sense efectes els convenis relatius a recollida de residus municipals signats 

amb anterioritat. 

 

Desena.- Executivitat 
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1. Aquest conveni adquirirà fermesa un cop hagi estat aprovat pels respectius plenaris 

corporatius. La vigència del present conveni serà de 8 anys , llevat que alguna de les 

parts el denunciï amb un mínim tres (3) mesos d'antelació abans de  l'inici de cada 

exercici natural. 

 

2. En cas d’incompliment del preavís de tres (3) mesos, a més de la indemnització 

consistent en l’import pendent d’amortització amb caràcter general, el Consell 

Comarcal d’Osona tindrà dret a percebre de l’Ajuntament, en concepte de danys i 

perjudicis, un import igual a l’import facturat a l’Ajuntament per part de l'empresa 

“Recollida de Residus d’Osona, SL” durant els últims tres (3) mesos. 

 

Onzena.- Comissió de seguiment 

 

Es constitueix una Comissió de Seguiment del conveni, de caràcter executiu, que 

estarà formada per un representant del Consell Comarcal, un de l’Ajuntament. i  un de 

l’empresa  de Recollida de Residus d’Osona, SL o de l’entitat que presti materialment 

el servei. 

La Comissió efectuarà el seguiment, valoració i proposta de mesures en relació a la 

correcta prestació del servei i formularà la proposta de les campanyes i d’altres 

actuacions de sensibilització mediambientals encaminades a millorar la prestació del 

servei. 

 

La Comissió es reunirà amb una periodicitat mínima ordinària de caràcter trimestral i 

de forma extraordinària sempre que qualsevol dels membres que la composen ho 

consideri necessari. 

 

Dotzena.- Resolució 

 

1. Aquest conveni pot quedar sense efecte a instància d'una de les parts si concorre 

alguna de les circumstàncies següents: 

a) demora de dos mesos en el pagament de la quota, o bé 

b) demora de set dies en la prestació del servei, llevat dels casos de vaga del 

personal o de concurrència de causes de força major. 

 

2. Les altres causes que justifiquen la resolució d'aquest conveni són: 

 

a) el mutu acord entre les parts; 

b) una resolució judicial ferma que així ho determini; 

c) la dispensa de l'obligació de prestar el servei, en els termes previstos a 

l'article 65 de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, o bé 

qualsevulla altra causa prevista a la legislació. 

 

Tretzena.- Efectes de la revocació i/ resolució de la delegació. 

 

Amb independència de quina sigui la causa de revocació de la delegació i de la 

resolució del present conveni regulador i salvaguardant el que disposa el paràgraf 

segon de la clàusula desena, aquesta circumstància comportarà: 

 

a) El nou ens o empresa contractista que passi a prestar els serveis objecte de la 

delegació en nom i per compte de l’Ajuntament de Montesquiu haurà de subrogar-se 

en la posició del Consell Comarcal i/o de l’empresa Recollida de Residus d’Osona, SL 
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respecte del personal afecte al servei en el moment de la reassumpció d’aquest, 

sempre i quan això no suposi una infracció de la normativa supramunicipal, 

administrativa o laboral, vigent a data d’avui o que pugui regir en el futur.  

 

En tot cas, al treballador o treballadors que siguin objecte de subrogació laboral en 

cas de reassumpció del servei per part de l’Ajuntament se’ls respectaran les 

condicions econòmiques i laborals fixades en el darrer conveni col·lectiu que regia la 

seva relació laboral, així com la resta de drets que tinguessin reconeguts com a 

condicions personals. 

 

b) L’Ajuntament ve obligat a pagar el valor residual pendent de la part invertida en el 

servei pel que fa mitjans materials emprats. 

 

Catorzena.- Jurisdicció 

 

Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni 

seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 

 

I perquè consti, les persones esmentades signen el present conveni per duplicat i a un 

sol efecte, en el lloc i la data indicats a l'encapçalament. 

 

 

CONSELL COMARCAL D’OSONA 

Joan Roca i Tió 

President 

AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 

Elisabet Ferreres Vergés 

Alcaldessa 

 

Jaume Manau i Terrés 

Secretari 

 

Jaume Salés Malian 

Secretari 

 

 
 

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

L’Alcaldessa diu que en aquesta proposta d’acord s’ha incorporat un escrit del President del Consell 
Comarcal d’Osona en el sentit interessat. L’acord, en si, no es pot modificar i per això s’aprova aquest 
annex. Sobre el pagament de l’amortització pendent (punt 10.2), l’empresa de recollida diu que en el 
cas de Montesquiu no val perquè no han de comprar camions nous per fer el servei del municipi de 
Montesquiu. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova  per dir que així no s’incorpora en el 
conveni marc però sí que s’adjunta un document, és així? 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Josep Salvans per dir que li consta que en la majoria 
de contractes aquest punt el tenen present i han modificat l’acord. Li sorprèn que ara, en aquí, vingui 
estipulat d’aquesta altra manera. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que la finalitat és la mateixa. 
 
L’Alcaldessa diu que va parlar amb el polític responsable i amb el Secretari del Consell Comarcal i li van 
dir que aquest era un acord marc, per a tots igual. 
 

La Regidora Liliana Vilanova diu que també se’ls va dir que es donaria més informació sobre el 

diferents quadres i volums, que l’Alcaldessa va dir que ho demanaria. 
 
L’Alcaldessa diu que es van fer preguntes molt tècniques. Pensa que el que es pot fer és que el tècnic 
del Consell Comarcal faci un informe per explicar el que es demani. 
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La Regidora Liliana Vilanova li diu a l’Alcaldessa que ella es va comprometre a donar resposta i que ara 
és necessari per poder votar i no ho tenen. 
 
L’Alcaldessa diu que l’explicació de l’anterior Ple és suficient. 
 
El Regidor Esteve Sidera diu que només va quedar una cosa pendent. 
 

La Regidora Liliana Vilana diu que hi van quedar més coses, de pendents. 

 

 

 

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP Abstenció 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Abstenció 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 

 

6  

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE NEVADES. 

 

En el marc del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Montesquiu i el Consell 

Comarcal d’Osona, de cooperació per a la implantació i l’execució del Pla 

d’Assistència i Suport (PAS) en matèria de protecció civil de la comarca d’Osona, de 

data 3 de maig de 2012, el Serveis Tècnics del Consell Comarcal han elaborat el Pla 

d’Actuació Municipal per a Nevades, segons els models del Departament d’Interior, 

Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya. 

 

Aquest Pla consta de tres parts : 

 

1. Manual d’actuació per a nevades : conté les dades generals del municipi, el 

coneixement del risc i vulnerabilitat, avisos i activació del pla, estructura i 

organització i operativitat. 

 

2. Programa d’implantació i manteniment del pla municipal : conté la formació 

dels actuants, la informació a la població i la implantació dels recursos 

tècnics i, pel que fa al manteniment, les actualitzacions i revisions  de la 

diferent documentació i dades del Pla. 

 

3. Annexes generals : conté els mitjans i recursos municipals i aliens, directori 

telefònic, llistat de cases de pagès, organigrama i cartografia bàsica. 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords : 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal per a Nevades redactat 

pels Serveis Tècnics del Consell Comarcal d’Osona, tal i com ha estat presentat. 

 

Segon.-  Sotmetre l’acord a informació pública mitjançant la publicació 

d’anuncis al BOP., DOGC, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i un diari de difusió, 
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per un període mínim de 30 dies hàbils, als efectes de reclamacions i/o 

suggeriments. 

 

Tercer.- En cas de formular-se’n, seran resoltes pel Ple municipal. En cas 

contrari, el Pla es tindrà per aprovat definitivament. 

 

Quart.- Un cop aprovat definitivament, se’n farà la publicació que correspongui 

i es trametrà a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, per a la seva 

homologació. 

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

L’Alcaldessa diu que l’Ajuntament està obligat a fer aquests plans. El Consell Comarcal ha elaborat 
aquest en tres parts, segons el dictamen. Es tracta del protocol de l’Ajuntament i el seu personal en el 

cas concret. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar si el document es pot 
consultar. 

L’Alcaldessa diu que sí, que és a la carpeta del Ple. 

  

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 
 

7  

MOCIÓ RELATIVA A LA LÍNIA DE TREN BARCELONA-PUIGCERDÀ. 

 

Vista la Moció aprovada pel ple de l’Ajuntament de Seva de data 10 de desembre 

de 2012, que  es transcriu : 

 

“ Els pressupostos de l’Estat una vegada més deixen la línia de tren Barcelona-

Puigcerdà sense cap partida pressupostària per aquest 2013. 

 

Aquesta línia és des de fa molts anys una prioritat poder desdoblar-la almenys fins 

a Granollers i també fins a Vic. 

 

És inadmissible que es contemplin altres inversions en infraestructures i que 

aquesta hagi caigut de les previsions, quan la necessitat de fer aquestes obres és 

total i inajornable, fins i tot des del punt de vista de seguretat. 

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS : 

 

Primer.- Manifestar la nostra disconformitat amb que els pressupostos de l’Estat, 

una vegada més, no incloguin el desdoblament de la línia de tren Barcelona-

Puigcerdà. 
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Segon.- Demanar al govern de l’Estat que modifiqui el pressupost del 2013, en el 

sentit d’incloure aquesta obra, encara que sigui en diverses anualitats. 

 

Tercer.- Traslladar aquest acord al Ministeri de Foment i als altres pobles afectats 

pel desdoblament, per al seu coneixement i per si volen prendre acords similars “.  

 

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

L’Alcaldessa diu que ha arribat aquesta moció provinent de l’ajuntament de Seva i ella creu 
que és bo que s’hi pronunciï l’ajuntament de Montesquiu perquè és un tema que fa anys que 
s’intenta de buscar una solució. 

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 
 

8  

MOCIÓ D’ERC CONTRA EL FRÀCKING. 

ARGUMENTARI. 

 

Als últims mesos s'han publicat diferents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat 

i al Butlletí Oficial de l'Estat en relació a sol·licituds de permisos d’investigació 

d’hidrocarburs, amb afectació a diferents municipis catalans que suposa una àmplia 

superfície de terreny. Concretament, les comarques del Ripollès i d’Osona es veuen 

afectades, respectivament, per l’acord GOV/93/2012, de 2 d’octubre, pel qual 

s’atorga un permís d’investigació d’hidrocarburs anomenat Ripoll de 51.201,30 ha 

de superfície, a la societat mercantil Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en 

España i per l’Anunci de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 

del Departament d’Empresa i Treball pel qual es publica la sol·licitud dels permisos 

d’investigació d’hidrocarburs denominats “Darwin” i “Leonardo”, publicat al BOE 

número 239 en data 4 d’octubre de 2012. 

 

La fracturació hidràulica o “fracking” és una procés d’extracció del gas natural 

atrapat al subsòl mitjançant la fracturació de la roca mare a través d’una tècnica de 

perforació mixta on primer es perfora fins a uns 5000 metres en vertical i després 

es perfora en horitzontal, arribant a una distància de diversos quilòmetres. 

Posteriorment s’injecta aigua amb sorres i un seguit d’additius químics a gran 

pressió que fa que la roca es trenqui, alliberi el gas contingut i ascendeixi a la 

superfície a través del pou amb una part de la mescla injectada, que també torna a 

la superfície. Aquest procés es repeteix fins que s’exhaureix el gas i fa necessària la 

perforació d’un gran nombre de pous que s’estenen per la superfície que ocupa el 

jaciment de gas no convencional (dispers pel territori). 
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Atès que aquesta tècnica d’extracció pot comportar impactes i riscos importants al 

medi, tals com la contaminació dels aqüífers i de les aigües subterrànies, a través 

de l’utilització de substàncies químiques, o bé greus impactes a la biodiversitat i 

riscos de fenòmens sísmics es proposa que el plenari de Sant Joan de les 

Abadesses aprovi la moció que s’adjunta a continuació per tal que l’ajuntament de 

Sant Joan de les Abadesses mostri el seu rebuig a l’atorgament de permisos 

d’investigació d’hidrocarburs mitjançant el procés de fracturació hidràulica i insti a 

la Direcció General d'Energia Mines i Seguretat de la Generalitat de Catalunya a 

acordar una moratòria en l’atorgament de qualsevol tipus d’autorització o concessió 

per a l’exploració, investigació i explotació dels jaciments subterranis d’hidrocarburs 

que utilitzin la tècnica de la fracturació hidràulica per a la seva extracció, a l’objecte 

de poder-ne efectuar una valoració econòmica, social i ambiental respecte de 

l’estratègia correcte a seguir i a utilitzar. 

 

 

MOCIÓ DE REBUIG A LA INVESTIGACIÓ D'HIDROCARBURS MITJANÇANT LA 

FRACTURACIÓ HIDRÀULICA. 

 

Recentment s'han publicat diferents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat i al 

Butlletí Oficial de l'Estat en relació a sol·licituds de permisos d’investigació 

d’hidrocarburs, amb afectació a diferents municipis catalans que suposa una àmplia 

superfície de terreny. 

  

Concretament, les comarques del Ripollès, d’Osona i de la Garrotxa es veuen 

afectades, respectivament, per l’acord GOV/93/2012, de 2 d’octubre, pel qual 

s’atorga un permís d’investigació d’hidrocarburs anomenat Ripoll de 51.201,30 ha 

de superfície, a la societat mercantil Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en 

España i l’Anunci de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del 

Departament d’Empresa i Treball pel qual es publica la solicitud dels permisos 

d’investigació d’hidrocarburs denominats “Darwin” i “Leonardo”, publicat al BOE 

número 239 en data 4 d’octubre de 2012. 

  

Manifestar que no es disposa del programa de treball, el pla d’inversions, les 

mesures de protecció mediambientals i el pla de restauració. Tota aquesta 

informació que és obligatòria detallar, queda fora de l’abast de tercers al tenir el 

tractament d’una petició en competència, motiu pel qual es mostra el rebuig al 

procediment efectuat. 

  

Per altra banda, i atenent a l’abast territorial i nombre de termes municipals 

afectats i a la tècnica emprada per l’empresa peticionària en d’altres casos, es pot 

presumir que es pretén una investigació d’hidrocarburs mitjançant la fracturació 

hidràulica per a l’extracció de gas no convencional (fracking). 

  

Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la fracturació de 

la roca mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una tècnica de 

perforació mixta: primer es perfora fins a 5000 metres en vertical i després es 

perfora en horitzontal (una distància que pot arribar a varis kilòmetres). Aleshores 

s’injecta aigua amb sorres i un seguit d’additius químics a gran pressió. Això fa que 

la roca es trenqui i el gas s’alliberi i ascendeixi a la superfície a través del pou. Part 

de la mescla injectada torna a la superfície. Aquest procés es repeteix fins que 

s’exhaureix el gas. Tanmateix es fa necessària la perforació d’un gran nombre de 

pous que s’estenen per la superfície que ocupa el jaciment de gas no convencional. 
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En primer lloc cal advertir de la transcendència ambiental vers la inexistència de 

regulació específica. En efecte, pel què respecte a l'afectació ambiental, la 

fracturació hidràulica o fracking, tal com s’ha exposat, és un sistema de extracció 

d’hidrocarburs líquids o gasosos del subsòl. Tradicionalment el gas natural s’ha 

extret de dipòsit situats en roques poroses i permeables que concentren una gran 

quantitat d’hidrocarburs que permeten la seva recuperació mitjançant la perforació 

horitzontal d’un pou d’extracció. A diferència d’aquest sistema convencional, en el 

cas de hidrocarburs ubicats en roca de pissarra precisa de la tècnica del fracking i el 

jaciment de gas o petroli es denomina no convencional por no estar situat en una 

zona determinada. 

  

Amb caràcter general, l’extracció de recursos naturals del subsòl produeix una sèrie 

d'impactes mediambientals i per a la salut pública. Doncs bé, la perforació 

horitzontal juntament amb la fracturació hidràulica d'àmplies superfícies de la roca 

de pissarra implica una sèrie d'impactes i riscos afegits per al medi ambient i per a 

la salut humana. Aquesta afectació sembla indiscutible, existint diversitat 

d’informes que assenyalen els efectes acumulatius que poden produir aquestes 

operacions d’extracció. D’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa 

referència a: 

 

• l’excessiva ocupació de terrenys 

• les emissions a l’atmosfera 

• la contaminació acústica 

• la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies 

• l’ús intensiu dels recursos hídrics 

• els impactes a la biodiversitat 

• el risc de fenòmens sísmics. 

 

Pel què fa a la inexistència de regulació específica la legislació existent no preveu ni 

regula específicament i adequadament els aspectes concrets de la fracturació 

hidràulica, si bé és cert que els projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre 

en consideració la normativa de protecció mediambiental existent, aquesta està 

fraccionada i no contempla la totalitat de supòsits i qüestions que planteja aquesta 

tècnica. 

  

Per aquesta raó a nivell de la Unió Europea diferents estats (Romania, Txèquia, 

Països Baixos) han acordat una moratòria per a la utilització de la fracturació 

hidràulica i en el cas de França n’ha establert la seva prohibició. 

 

No obstant no disposar d’una regulació específica, la petició formulada en base a 

allò que disposa la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, també 

haurà de donar compliment al que preveuen les normes sectorials, especialment les 

d’ordenament territorial, d’urbanisme o de protecció de medi ambient, entre 

d'altres, respectant alhora les competències que se’n deriven a favor de les 

diferents administracions, especialment les locals. En efecte, s'ha de respectar 

l'autonomia local i la competència que ostenten els municipis respecte del seu 

territori. 

  

En segon lloc en relació l'obligatorietat en el compliment de normativa i programes 

destaquem el què contempla el precepte 45 de la Constitució Espanyola que 

estableix que “tothom té dret a disposar d'un medi ambient adequat per al 
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desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo”. Igualment determina 

que “els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos 

naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el 

medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva”. No hem 

d'oblidar el què estableix el propi article 9.1 de la Constitució que els poders públics 

i els ciutadans resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic. 

  

Per la seva banda la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, estableix en 

el seu article 77 que la política energètica ha d'estar orientada a garantir la 

seguretat del subministrament, l’eficiència econòmica i la sostenibilitat 

mediambiental. Aquesta norma fixa uns objectius d'estalvi energètic i participació 

de les energies renovables. Per a això incorpora l'obligació d'aprovar una 

planificació energètica indicativa que estableixi un model de generació i distribució 

d'energia d'acord amb aquests principis. Dins dels objectius que fixa per a l'any 

2020 està el d'optimitzar la participació de les energies renovables i el de reduir la 

participació de les energies amb major potencial d'emissions de CO2 en la cistella 

de generació energètica. 

  

Altrament la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9 d’octubre de 2012, 

va aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020. Amb aquest 

Pla es proposa el disseny d’un nou model energètic equilibrat basat a garantir la 

qualitat del subministrament; establir un model competitiu econòmicament i amb 

menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de 

les energies renovables; reduir els combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la 

utilització de l’energia per arribar a un model català de generació i consum que 

sigui sostenible. Igualment es fa una crida a la implicació de la societat civil en la 

construcció del nou model energètic del país: formació, informació, participació i 

inclusió dels sectors socials més desfavorits econòmicament. 

  

Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu, 

programàtic o de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica 

mitjançant la redacció d’una normativa de desenvolupament, cal entendre, per fer-

les reals i efectives, que ja són d’obligat compliment i exigibles com a principis 

rectors de l’activitat que els poders públics portin a terme. 

  

En tercer lloc cal destacar la necessitat d'especial protecció de les diferents zones 

proposades, doncs algunes de les mateixes es troben en zones de conservació 

anomenada Natura 2000 entre d'altres figures que estableixen proteccions 

especials en els territoris, com són les zones vulnerables segons els Decrets 

283/1998, de 21 de octubre i 476/2004, de 28 de desembre, de designació de les 

zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 

agràries. Les mesures encaminades a millorar aquesta circumstància adversa, com 

és evident, serien incongruents amb una activitat d’explotació energètica on 

s’utilitzés els sistema de fracturació hidràulica, i per tant es produiria una 

vulneració i infracció de l'ordenament jurídic. 

  

En quart lloc cal tenir en compte que, al llarg dels últims mesos, diverses entitats 

han presentat al·legacions durant els tràmits d'informació pública corresponents, 

entre les quals cal destacar aquelles presentades pel Consell Comarcal d'Osona, les 

quals compartim íntegrament, i que altre municipis com Vic han aprovat mocions 

amb els mateixos objectius que la present. 
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Per tot això, els regidors de tots els grups municipals proposen al Ple de la 

corporació l’adopció dels següents acords: 

  

PRIMER.- Instar que s’acordi una moratòria en l’atorgament de qualsevol tipus 

d’autorització o concessió per a l’exploració, investigació i explotació dels jaciments 

subterranis d’hidrocarburs que utilitzin la tècnica de la fracturació hidràulica per a la 

seva extracció, a l’objecte de poder-ne efectuar una valoració econòmica, social i 

ambiental respecte de l’estratègia a seguir. 

  

SEGON- Instar que es procedeixi a denegar les sol·licituds de permisos 

d'investigació d'hidrocarburs formulats fins a la data en tant que vulneren 

l'ordenament jurídic tal i com s'ha manifestat en l'apartat motivació d'aquesta 

moció. 

  

TERCER.- Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Montesquiu a l'atorgament dels 

permisos d'investigació d'hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica. 

  

QUART. Instar a la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General 

d'Energia Mines i Seguretat Industrial a fi que tinguin en compte la present moció i 

efectuï els tràmits corresponents per donar compliment als acords adoptats. 

 

CINQUÈ. Instar al Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona, com a òrgan 

gestor del Parc del Castell de Montesquiu per tal que, en cas que qualsevol empresa 

dedicada a la investigació i/o prospecció de terrenys mitjançant el sistema de 

fracturació hidràulica “fràcking” demanés autorització per actuar en l’àmbit de 

l’espai protegit de titularitat de la Diputació, per aquesta s’emeti informe 

desfavorable, donat que desvirtuaria el sentit del Parc Natural i posaria en greu 

perill la seva conservació, protecció i preservació. 

 

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

L’Alcaldessa diu que, des d’ERC, creu que tots els regidors estan d’acord en el fons d’aquest tema. En 
l’argumentari de la moció que inicialment es presenta diu que tots hi estan a favor.  El que hi ha 
concedit actualment és el permís d’investigació. Creu que sí que s’han posar tots els pals a les rodes 
legals que calguin. Davant d’una competència que és estatal creu que el punt per on es pot agafar 
l’ajuntament de Montesquiu és quan diu que si es forma part d’un espai protegit, cal informe favorable 
de Parcs Naturals de Diputació. Per aquest motiu es presenta aquesta moció. Diu que es compromet a 
posar totes les traves legals possibles; però la moció que presenta el grup de la CUP-AM proposa fer 
una ordenança d’una forma precipitada sense els informes legals pertinents. Creu que s’ha d’anar tots a 
l’una i fer força comuna. Fer una ordenança no servirà. Si l’Estat dóna el permís l’ordenança municipal 
és una norma inferior en rang i el que s’ha de fer és buscar temes que sí que puguin fer força com 

aquest punt de l’espai protegit. 
 
Continua dient que ha anat a tres reunions –a Ridaura, amb la Plataforma contra el Fracking i al Consell 
Comarcal del Ripollès- i constat que, des d’ERC, sempre se’ls ha donat suport. En el projecte Ripoll, el 
permís concedit és d’investigació i no de prospecció. Però entén que no s’ha de quedar aquí i cal evitar 
que no vinguin a fer ni la investigació. Diu que també veu possible poder-se agafar en el tema de 
l’aigua, en necessiten molta per omplir els pous i si han de demanar permís a l’Ajuntament per a 
obtenir-ne sempre es pot exhibir la negativa a donar-los-la perquè  primer és garantir el consum a la 
població de Montesquiu.  En aquí hi veu un motiu de força, també. 
 
Conclou dient que pensa que han d’anar tots a una i li sap greu no poder aprovar la moció de la CUP-
AM. Creu que és contradictori que demanin ser lliure de fracking i després es proposi aprovar una 
ordenança. 
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Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que ell, en nom del grup 
municipal de CiU, també creu, com l’Alcaldessa, que la moció de la CUP-AM és contradictòria en aquest 
punt. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que no ho és, de 
contradictòria. Diu que sovint s’aproven mocions que són bones intencions i prou. Aprovar que s’és 
lliure de fracking és important però, a efectes legals, no és res. Amb la moció que es presenta, no hi ha 
contradicció. Creu que la moció inicialment presentada per l’equip de govern és expulsar les puces cap 
a una altra administració. Volen ser realistes. Es busca, amb la seva moció, ser realistes. Per això, 
davant del fet que ells tenen molt poder, es proposen eines per posar traves econòmiques. Vol que, si 
legalment és possible, hagin de pagar molt i modificar, també, les Normes Subsidiàries. 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que el seu grup té clar que hi ha 
un Pla Especial de Natura. 
 
L’Alcaldessa apunta que no pot anar cadascú a la seva.  
 
La Regidora Liliana Vilanova diu que al Consell Comarcal d’Osona, la seva moció va ser votada en 
contra per CiU, ERC, PSC i Plataforma per Catalunya. 
 
L’Alcaldessa contesta que perquè ja s’havia fet la feina. 
 
La Regidora Liliana Vilanova diu que l’ordenança d’obres que proposen és interessant. Sobre les Normes 
Subsidiàries ja sap que a Barcelona es podrien tirar enrera, però que és bo incloure les modificacions 
proposades en elles i també en el futur redactat del POUM. Vol ressaltar, també, la importància de la 
informació ciutadana. 
 
L’Alcaldessa li diu que això ja li ha dita que es farà. 
 
La Regidora Liliana Vilanova insisteix que l’empresa per fer res necessita llicència d’obres. 
 
El Regidor Frederic Trapé apunta que hi ha unes distàncies a respectar i que l’empresa no podrà 
mantenir. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Josep Salvans per dir que això no impedirà que ho 
puguin fer a Sora. 
 
La Regidora Liliana Vilanova diu que s’han d’introduir mesures per a poder obrir vies judicials per a 
allargar el procés. 

 
L’Alcaldessa diu que per tirar endavant l’ordenança calen informes jurídics especials, no es pot 
precipitar en una ordenança. 
 
La Regidora Liliana Vilanova demana quines mesures proposa l’equip de govern si demà o la setmana 
que ve vénen els advocats de l’empresa. Ella diu que el seu grup està disposat a la mobilització 
ciutadana. 
 
El Regidor Esteve Sidera diu que no vindran perquè primer han d’anar a la Diputació, no a l’Ajuntament. 
 
La Regidora Liliana Vilanova es dirigeix al Regidor Sidera  i li demana si no es pinta res des de 
Montesquiu. 
 
El Regidor Esteve Sidera contesta que la força rau en què Parcs Naturals informi desfavorablement. 
 
L’Alcaldessa diu que es farà el que calgui, mobilitzar la gent i amb temes legals. 
 
El Regidor Esteve Sidera considera que el que proposa la Regidora Vilanova és fer volar coloms. 
 
La Regidora Liliana Vilanova ho nega i diu que ells no són tècnics. És l’equip de govern que ha de 
demanar els informes que calguin. 
 
L’Alcaldessa diu que ja ho faran el que calgui. 
 
El Regidor Esteve Sidera diu que ara no  és factible. Quan hi hagi tota la documentació ja s’ho miraran. 
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La Regidora Liliana Vilanova demana si l’equip de govern es compromet a fer els documents que calguin 
per fer l’ordenança. 
 
El Regidor Esteve Sidera  diu  que els aportin ells. 
 
La Regidora Liliana Vilanova diu que el seu grup no votarà en contra de la moció inicialment presentada 
per l’equip de govern, però que la que ha presentat el seu grup té més contingut. Es pot aprovar un 
compromís per buscar els documents necessaris per fer l’ordenança. 
 
L’Alcaldessa diu que no té sentit perquè és competència de l’Estat i l’ordenança no serviria. El que sí 
que serviria és el tema de l’informe de Parcs Naturals. 
 
La Regidora Liliana Vilanova demana a l’equip de govern si estan disposats a buscar els informes 
jurídics per poder tirar endavant l’ordenança. 
 
L’Alcaldessa segueix mantenint que això no serveix. 
 
La Regidora Liliana Vilanova li demana que no s’excusi en això. 
 
L’Alcaldessa diu que els informes hi han de ser i sabent que és competència de l’estat, l’ordenança no 
és la solució. 
 
La Regidora Liliana Vilanova pregunta a l’equip de govern si estan disposats a buscar un informe jurídic 
sobre si és viable. 
 
L’Alcaldessa, després de consultar amb els regidors del seu grup, diu que sí. 
 
El Regidor Esteve Sidera diu a la Regidora Vilanova que ells fan la feina a mitges i volen que l’equip de 
govern l’acabi. 
 
La Regidora Liliana Vilanova diu que ells sí que creuen que és possible i si estiguessin governant segur 
que aprovarien l’ordenança. 
 
L’Alcaldessa diu que es poden comprometre a demanar informes jurídics sobre si és viable fer aquesta 
ordenança, però entén que els havien d’haver aportat els regidors que la proposen. 
 
Tots els regidors, per unanimitat, consensuen afegir un sisè punt a la moció inicialment presentada en 
la que es digui: 

 
“Sisè.- L’Ajuntament es compromet a buscar assessorament jurídic amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat 
o no d’elaborar una ordenança fiscal sobre la fracturació hidràulica, amb incidència sobre la llicència 
d’obres i la possible introducció de prohibició d’usos d’aquestes pràctiques en les Normes Subsidiàries 
i/o en el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)”. 
 

El Regidor Esteve Sidera diu que això tindrà uns costos i proposa que si és viable els assumeixi 
l’ajuntament, però que si no és viable ho pagui el grup municipal de la CUP-AM. 
 
La Regidora Liliana Vilanova inicia una protesta, però l’Alcaldessa conclou que no cal entrar en això. 
 
La Regidora Liliana Vilanova demana poder afegir, en aquesta moció de consens, demanar el 
pronunciament públic del Consell Comarcal d’Osona. 
 
L’Alcaldessa diu que això ja ho farà el Consell Comarcal. 
 
La Regidora Liliana Vilanova diu que ells volen que es posicioni “públicament”. 
 
Tots els regidors, per unanimitat, acorden afegir més  punts a la moció a aprovar, que diguin: 
 
“Setè.- Montesquiu entén que la comarca d’Osona forma part d’un conjunt ambiental que conforma una 
riquesa natural d’alt valor i és per això que instarà al Consell Comarcal a posicionar-se contra la 
investigació i explotació d’hidrocarburs a la comarca per mitjà del “Fracking”. 

Vuitè.- Sol·licitar l’inici d’un procés d’informació i participació ciutadana on els veïns i veïnes dels 

municipis afectats puguin pronunciar-se de manera vinculant sobre el “Projecte Ripoll” i el “Projecte 
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Leonardo”. 

Novè.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya (Carrer Pamplona, 113 Barcelona 08018), al conjunt dels grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, als Presidents dels Consells Comarcals d’Osona, Bages, Berguedà, Ripollès i la Garrotxa 
així com a la Plataforma Aturem el Fracking. 

Desè.-  Fer arribar aquest acord als ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles, Gurb, les Masies de Roda, 
les Masies de Voltregà, Lluçà, Manlleu, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, 
Roda de Ter, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Hipòlit de 
Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí d’Albars, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní d’Osormort, 
Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, 
Santa Maria de Corcó, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Torelló, Vic, Vilanova de Sau, Sant 
Quirze de Besora, Montesquiu, Santa Maria de Besora i Vidrà instant-los a posicionar-se en el mateix 
sentit.”. 

La Regidora Liliana Vilanova demana que s’inclogui un últim punt on es digui que Montesquiu es declara 
lliure de fracking i aprofita per dir que, amb l’aprovació d’aquesta moció de consens, retiren la moció 
presentada pel seu grup que s’havia de discutir més endavant. 
 
El Regidor Frederic Trapé manifesta que tots els punts introduïts, inclòs aquest últim de declarar el 
municipi lliure de fracking, és correcte i ho troba bé, motiu pel qual hi votarà a favor. 
 
La resta de regidors també anuncien està coformes amb les esmenes introduïdes i diuen que hi votaran 
a favor. 

 

 
 Per tant, la moció que finalment se sotmet a votació té el següent redactat: 
 

“ARGUMENTARI. 

 

Als últims mesos s'han publicat diferents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat 

i al Butlletí Oficial de l'Estat en relació a sol·licituds de permisos d’investigació 

d’hidrocarburs, amb afectació a diferents municipis catalans que suposa una àmplia 

superfície de terreny. Concretament, les comarques del Ripollès i d’Osona es veuen 

afectades, respectivament, per l’acord GOV/93/2012, de 2 d’octubre, pel qual 

s’atorga un permís d’investigació d’hidrocarburs anomenat Ripoll de 51.201,30 ha 

de superfície, a la societat mercantil Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en 

España i per l’Anunci de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial 

del Departament d’Empresa i Treball pel qual es publica la sol·licitud dels permisos 

d’investigació d’hidrocarburs denominats “Darwin” i “Leonardo”, publicat al BOE 

número 239 en data 4 d’octubre de 2012. 

 

La fracturació hidràulica o “fracking” és una procés d’extracció del gas natural 

atrapat al subsòl mitjançant la fracturació de la roca mare a través d’una tècnica de 

perforació mixta on primer es perfora fins a uns 5000 metres en vertical i després 

es perfora en horitzontal, arribant a una distància de diversos quilòmetres. 

Posteriorment s’injecta aigua amb sorres i un seguit d’additius químics a gran 

pressió que fa que la roca es trenqui, alliberi el gas contingut i ascendeixi a la 

superfície a través del pou amb una part de la mescla injectada, que també torna a 

la superfície. Aquest procés es repeteix fins que s’exhaureix el gas i fa necessària la 

perforació d’un gran nombre de pous que s’estenen per la superfície que ocupa el 

jaciment de gas no convencional (dispers pel territori). 
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Atès que aquesta tècnica d’extracció pot comportar impactes i riscos importants al 

medi, tals com la contaminació dels aqüífers i de les aigües subterrànies, a través 

de l’utilització de substàncies químiques, o bé greus impactes a la biodiversitat i 

riscos de fenòmens sísmics es proposa que el plenari de Sant Joan de les 

Abadesses aprovi la moció que s’adjunta a continuació per tal que l’ajuntament de 

Sant Joan de les Abadesses mostri el seu rebuig a l’atorgament de permisos 

d’investigació d’hidrocarburs mitjançant el procés de fracturació hidràulica i insti a 

la Direcció General d'Energia Mines i Seguretat de la Generalitat de Catalunya a 

acordar una moratòria en l’atorgament de qualsevol tipus d’autorització o concessió 

per a l’exploració, investigació i explotació dels jaciments subterranis d’hidrocarburs 

que utilitzin la tècnica de la fracturació hidràulica per a la seva extracció, a l’objecte 

de poder-ne efectuar una valoració econòmica, social i ambiental respecte de 

l’estratègia correcte a seguir i a utilitzar. 

 

 

MOCIÓ DE REBUIG A LA INVESTIGACIÓ D'HIDROCARBURS MITJANÇANT LA 

FRACTURACIÓ HIDRÀULICA. 

 

Recentment s'han publicat diferents anuncis en el Diari Oficial de la Generalitat i al 

Butlletí Oficial de l'Estat en relació a sol·licituds de permisos d’investigació 

d’hidrocarburs, amb afectació a diferents municipis catalans que suposa una àmplia 

superfície de terreny. 

  

Concretament, les comarques del Ripollès, d’Osona i de la Garrotxa es veuen 

afectades, respectivament, per l’acord GOV/93/2012, de 2 d’octubre, pel qual 

s’atorga un permís d’investigació d’hidrocarburs anomenat Ripoll de 51.201,30 ha 

de superfície, a la societat mercantil Teredo Oils Limited Segunda Sucursal en 

España i l’Anunci de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del 

Departament d’Empresa i Treball pel qual es publica la sol·licitud dels permisos 

d’investigació d’hidrocarburs denominats “Darwin” i “Leonardo”, publicat al BOE 

número 239 en data 4 d’octubre de 2012. 

  

Manifestar que no es disposa del programa de treball, el pla d’inversions, les 

mesures de protecció mediambientals i el pla de restauració. Tota aquesta 

informació que és obligatòria detallar, queda fora de l’abast de tercers al tenir el 

tractament d’una petició en competència, motiu pel qual es mostra el rebuig al 

procediment efectuat. 

  

Per altra banda, i atenent a l’abast territorial i nombre de termes municipals 

afectats i a la tècnica emprada per l’empresa peticionària en d’altres casos, es pot 

presumir que es pretén una investigació d’hidrocarburs mitjançant la fracturació 

hidràulica per a l’extracció de gas no convencional (fracking). 

  

Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la fracturació de 

la roca mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una tècnica de 

perforació mixta: primer es perfora fins a 5000 metres en vertical i després es 

perfora en horitzontal (una distància que pot arribar a varis kilòmetres).  

 

Aleshores s’injecta aigua amb sorres i un seguit d’additius químics a gran pressió. 

Això fa que la roca es trenqui i el gas s’alliberi i ascendeixi a la superfície a través 

del pou. Part de la mescla injectada torna a la superfície. Aquest procés es repeteix 

fins que s’exhaureix el gas. Tanmateix es fa necessària la perforació d’un gran 
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nombre de pous que s’estenen per la superfície que ocupa el jaciment de gas no 

convencional. 

  

En primer lloc cal advertir de la transcendència ambiental vers la inexistència de 

regulació específica. En efecte, pel què respecte a l'afectació ambiental, la 

fracturació hidràulica o fràcking, tal com s’ha exposat, és un sistema de extracció 

d’hidrocarburs líquids o gasosos del subsòl. Tradicionalment el gas natural s’ha 

extret de dipòsit situats en roques poroses i permeables que concentren una gran 

quantitat d’hidrocarburs que permeten la seva recuperació mitjançant la perforació 

horitzontal d’un pou d’extracció. A diferència d’aquest sistema convencional, en el 

cas de hidrocarburs ubicats en roca de pissarra precisa de la tècnica del fracking i el 

jaciment de gas o petroli es denomina no convencional por no estar situat en una 

zona determinada. 

  

Amb caràcter general, l’extracció de recursos naturals del subsòl produeix una sèrie 

d'impactes mediambientals i per a la salut pública. Doncs bé, la perforació 

horitzontal juntament amb la fracturació hidràulica d'àmplies superfícies de la roca 

de pissarra implica una sèrie d'impactes i riscos afegits per al medi ambient i per a 

la salut humana. Aquesta afectació sembla indiscutible, existint diversitat 

d’informes que assenyalen els efectes acumulatius que poden produir aquestes 

operacions d’extracció. D’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa 

referència a: 

 

• l’excessiva ocupació de terrenys 

• les emissions a l’atmosfera 

• la contaminació acústica 

• la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies 

• l’ús intensiu dels recursos hídrics 

• els impactes a la biodiversitat 

• el risc de fenòmens sísmics. 

 

Pel què fa a la inexistència de regulació específica la legislació existent no preveu ni 

regula específicament i adequadament els aspectes concrets de la fracturació 

hidràulica, si bé és cert que els projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre 

en consideració la normativa de protecció mediambiental existent, aquesta està 

fraccionada i no contempla la totalitat de supòsits i qüestions que planteja aquesta 

tècnica. 

  

Per aquesta raó a nivell de la Unió Europea diferents estats (Romania, Txèquia, 

Països Baixos) han acordat una moratòria per a la utilització de la fracturació 

hidràulica i en el cas de França n’ha establert la seva prohibició. 

  

No obstant no disposar d’una regulació específica, la petició formulada en base a 

allò que disposa la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, del sector d’hidrocarburs, també 

haurà de donar compliment al que preveuen les normes sectorials, especialment les 

d’ordenament territorial, d’urbanisme o de protecció de medi ambient, entre 

d'altres, respectant alhora les competències que se’n deriven a favor de les 

diferents administracions, especialment les locals. En efecte, s'ha de respectar 

l'autonomia local i la competència que ostenten els municipis respecte del seu 

territori. 

  

En segon lloc en relació l'obligatorietat en el compliment de normativa i programes 
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destaquem el què contempla el precepte 45 de la Constitució Espanyola que 

estableix que “tothom té dret a disposar d'un medi ambient adequat per al 

desenvolupament de la persona, i el deure de conservar-lo”. Igualment determina 

que “els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos 

naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el 

medi ambient, amb el suport de la indispensable solidaritat col·lectiva”. No hem 

d'oblidar el què estableix el propi article 9.1 de la Constitució que els poders públics 

i els ciutadans resten subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic. 

  

Per la seva banda la Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible, estableix en 

el seu article 77 que la política energètica ha d'estar orientada a garantir la 

seguretat del subministrament, l’eficiència econòmica i la sostenibilitat 

mediambiental. Aquesta norma fixa uns objectius d'estalvi energètic i participació 

de les energies renovables. Per a això incorpora l'obligació d'aprovar una 

planificació energètica indicativa que estableixi un model de generació i distribució 

d'energia d'acord amb aquests principis. Dins dels objectius que fixa per a l'any 

2020 està el d'optimitzar la participació de les energies renovables i el de reduir la 

participació de les energies amb major potencial d'emissions de CO2 en la cistella 

de generació energètica. 

  

Altrament la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9 d’octubre de 2012, 

va aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020. Amb aquest 

Pla es proposa el disseny d’un nou model energètic equilibrat basat a garantir la 

qualitat del subministrament; establir un model competitiu econòmicament i amb 

menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de 

les energies renovables; reduir els combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la 

utilització de l’energia per arribar a un model català de generació i consum que 

sigui sostenible. Igualment es fa una crida a la implicació de la societat civil en la 

construcció del nou model energètic del país: formació, informació, participació i 

inclusió dels sectors socials més desfavorits econòmicament. 

  

Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu, 

programàtic o de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica 

mitjançant la redacció d’una normativa de desenvolupament, cal entendre, per fer-

les reals i efectives, que ja són d’obligat compliment i exigibles com a principis 

rectors de l’activitat que els poders públics portin a terme. 

  

En tercer lloc cal destacar la necessitat d'especial protecció de les diferents zones 

proposades, doncs algunes de les mateixes es troben en zones de conservació 

anomenada Natura 2000 entre d'altres figures que estableixen proteccions 

especials en els territoris, com són les zones vulnerables segons els Decrets 

283/1998, de 21 de octubre i 476/2004, de 28 de desembre, de designació de les 

zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts 

agràries. Les mesures encaminades a millorar aquesta circumstància adversa, com 

és evident, serien incongruents amb una activitat d’explotació energètica on 

s’utilitzés els sistema de fracturació hidràulica, i per tant es produiria una 

vulneració i infracció de l'ordenament jurídic. 

  

En quart lloc cal tenir en compte que, al llarg dels últims mesos, diverses entitats 

han presentat al·legacions durant els tràmits d'informació pública corresponents, 

entre les quals cal destacar aquelles presentades pel Consell Comarcal d'Osona, les 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 

 

 

 

PLE 5/02/2013 - 38 - 

quals compartim íntegrament, i que altre municipis com Vic han aprovat mocions 

amb els mateixos objectius que la present. 

  

Per tot això, els regidors del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 

proposen al Ple de la corporació l’adopció dels següents acords: 

  

PRIMER. Instar que s’acordi una moratòria en l’atorgament de qualsevol tipus 

d’autorització o concessió per a l’exploració, investigació i explotació dels jaciments 

subterranis d’hidrocarburs que utilitzin la tècnica de la fracturació hidràulica per a la 

seva extracció, a l’objecte de poder-ne efectuar una valoració econòmica, social i 

ambiental respecte de l’estratègia a seguir. 

  

SEGON. Instar que es procedeixi a denegar les sol·licituds de permisos 

d'investigació d'hidrocarburs formulats fins a la data en tant que vulneren 

l'ordenament jurídic tal i com s'ha manifestat en l'apartat motivació d'aquesta 

moció. 

  

TERCER. Mostrar el rebuig de l'Ajuntament de Montesquiu a l'atorgament dels 

permisos d'investigació d'hidrocarburs mitjançant la fracturació hidràulica. 

  

QUART. Instar a la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General 

d'Energia Mines i Seguretat Industrial a fi que tinguin en compte la present moció i 

efectuï els tràmits corresponents per donar compliment als acords adoptats. 

 

CINQUÈ. Instar al Servei de Parcs de la Diputació de Barcelona, com a òrgan 

gestor del Parc del Castell de Montesquiu per tal que, en cas que qualsevol empresa 

dedicada a la investigació i/o prospecció de terrenys mitjançant el sistema de 

fracturació hidràulica “fràcking” demanés autorització per actuar en l’àmbit de 

l’espai protegit de titularitat de la Diputació, per aquesta s’emeti informe 

desfavorable, donat que desvirtuaria el sentit del Parc Natural i posaria en greu 

perill la seva conservació, protecció i preservació. 

 

SISÈ.- L’Ajuntament es compromet a buscar assessorament jurídic amb l’objectiu 

d’estudiar la viabilitat o no d’elaborar una ordenança fiscal sobre la fracturació 

hidràulica, amb incidència sobre la llicència d’obres i la possible introducció de 

prohibició d’usos d’aquestes pràctiques en les Normes Subsidiàries i/o en el Pla 

d’ordenació urbanística municipal (POUM) 

 

SETÈ.- Montesquiu entén que la comarca d’Osona forma part d’un conjunt 

ambiental que conforma una riquesa natural d’alt valor i és per això que instarà al 

Consell Comarcal a posicionar-se contra la investigació i explotació d’hidrocarburs a 

la comarca per mitjà del “Fracking”. 

VUITÈ.- Sol·licitar l’inici d’un procés d’informació i participació ciutadana on els 

veïns i veïnes dels municipis afectats puguin pronunciar-se de manera vinculant 
sobre el “Projecte Ripoll” i el “Projecte Leonardo”. 

NOVÈ.- Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 

Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament d’Empresa 

i Ocupació de la Generalitat de Catalunya (Carrer Pamplona, 113 Barcelona 08018), 

al conjunt dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, als Presidents dels 
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Consells Comarcals d’Osona, Bages, Berguedà, Ripollès i la Garrotxa així com a la 

Plataforma Aturem el Fracking. 

DESÈ.-  Fer arribar aquest acord als ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles, 

Gurb, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, Lluçà, Manlleu, Muntanyola, 

Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Roda de Ter, Sant Agustí de 

Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Hipòlit de Voltregà, 

Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí d’Albars, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní 

d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de 

Berga, Santa Eulàlia de Riuprimer, Santa Maria de Corcó, Sobremunt, Sora, 

Tavèrnoles, Tavertet, Torelló, Vic, Vilanova de Sau, Sant Quirze de Besora, 

Montesquiu, Santa Maria de Besora i Vidrà instant-los a posicionar-se en el mateix 

sentit. 

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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MOCIÓ D’ERC DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL 

POBLE DE CATALUNYA. 

 
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de 

Catalunya per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, 

l’Ajuntament de Montesquiu 

  

MANIFESTA  

 

1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i 

unes formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i 

espiritual i en l’ordre jurídic i polític. 

 

2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren 

abolides i Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a 

província seva. 

 

3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant 

aquests tres-cents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític 

entre Catalunya i l’Estat espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han 

fracassat. 

 

4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre 

desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la 

societat catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada capacitat de 

decisió i d’autogovern que permet l’autonomia. 
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5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny 

de 2010, s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer 

com a nació o, per contra, iniciar un procés d’independència que ens porti a la 

constitució del nostre propi Estat.  

 

6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant 

d’un procés de presa de consciència i de mobilització sense precedents, que 

representa l’inici de l’etapa final del procés de independència de Catalunya.  

 

7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest 

que hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a 

assumir-ne les conseqüències.  

 

8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de 

la sobirania s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a 

condició indispensable per exercir el dret d’autodeterminació. 

 

 

Per tots els fets anteriorment exposats es prenen els següents  

 

ACORDS 

 

1.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de 

Catalunya, per l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, 

que explicita que el poble català és subjecte polític i jurídic plenament sobirà per a 

decidir per si mateix el seu futur, sense ingerències externes de cap tipus. 

Aprovada per una àmplia majoria parlamentària, la Declaració és transcendental ja 

que ningú, des de l’estricta aplicació del dret internacional, ja no podrà negar a 

Catalunya l’exercici del dret a l’autodeterminació. 

 

2.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri 

convenient i no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català 

pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat 

majoritària, que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa. 

 

3.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble 

català a la constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans 

les raons que ho avalen i convidant-los a participar en la construcció d’un Estat al 

servei d’una societat més lliure, justa, pròspera i profundament democràtica. 

 

4.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la 

presidenta del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, al president del Govern Espanyol, al president del 

Congreso de los Diputados, als diferents grups polítics del Congreso de los 

Diputados, al president del Senado, al president del Parlament Europeu i als 

diferents grups polítics del Parlament Europeu. 

 

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

L’Alcaldessa diu que s’ha passat pel Ple la moció preparada per l’Associació de Municipis per a la 
Independència (AMI) perquè creu que és la que tots els grups hi podrien estar d’acord. 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que el seu grup hi estan 
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totalment d’acord, però hi troben a faltar mancances. Proposa si es pot consensuar amb la que ha 
presentat el seu grup. 
 
L’Alcaldessa diu que prefereix que es votin per separat. 
 

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 

 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS APM-CUP I CIU. 
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’APM-CUP CONTRA LA FRACTURA 

HIDRÀULICA O “FRÀCKING” A MONTESQUIU. 

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

L’Alcaldessa retira aquest punt de l’ordre del dia, amb el consentiment de tots els regidors, perquè ha 
estat consensuada aquesta moció amb una altra, ja acordada en el mateix plenari. 

 

 

11 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’APM-CUP DE SUPORT A LA 

DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL POBLE CATALÀ. 

 

Els Països Catalans són una nació, i com a tal tenen el dret a exercir 

l’autodeterminació.  

 

Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se dels i de les catalanes ha estat 

una constant. Ho fou durant el període republicà, en el debat de l’Estatut de Núria, 

l’aprovació del qual fou condicionat per la intransigència de les Corts espanyoles. La 

resistència política en el marc de les dues dictadures i dels règims monàrquics són 

també exponents d’aquesta voluntat que es perllonga en el temps. En l’actual 

monarquia parlamentària espanyola, el poble català fou condemnat. El text 

constitucional negava el poble català com a subjecte polític i el fragmentava en 

diverses Comunitats Autònomes, prohibint expressament la federació dels territoris 

que configuren els Països Catalans. Cal recordar que aquest text constitucional, 

redactat en un context de mínimes garanties democràtiques, preveu la intervenció 

militar en cas que algun dels territoris de l’Estat decideixin exercir els seus drets 

nacionals.  

 

Amb el maltracta econòmic, institucional, territorial o cultural l’encaix del nostre 

poble en els marcs institucionals francès i espanyol s’ha demostrat inviable. Els 

atacs a la llengua arreu dels Països Catalans o al model d’immersió a l’escola al 
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Principat són tan sols exemples recents d’aquesta voluntat, reiterada, de l’Estat a 

fer desaparèixer la forma de veure el món i de viure que tenim els i les catalanes.  

 

La crisi desencadenada pel debat estatutari a partir de la segona meitat de la 

dècada del 2000 i l’auge de les consultes populars per la independència, han 

convertit en majoritària la voluntat de decidir del poble. Aquesta eclosió ha fet 

coincidir en el dret a decidir a una part majoritària de la societat. Les mobilitzacions 

del 10 de juliol del 2010 i de l’11 de setembre del 2012 obliguen als representants 

polítics a moure fitxa i a facilitar que el poble català pugui exercir el seus drets 

col·lectius, en llibertat i sense condicions. Aquests representants són conscients del 

paper protagonista del poble en el procés d’autodeterminació. 

 

Cal recordar, tanmateix, que aquest procés té lloc en el marc d’una crisi capitalista 

especialment dolorosa, que ve acompanyada de les retallades més importants en el 

sector públic i la negació, fins i tot, dels drets més elementals (habitatge, treball...) 

per una part important de la societat. En aquest sentit i per fer el procés el més 

ampli possible, és imprescindible que aquest vagi acompanyat d’un replantejament 

del marc econòmic, dels tractats internacionals contrets per l’Estat i de la forma 

que prendrà la nostra democràcia.  

 

Atès que el dimecres 24 de gener fou aprovada al primer ple de la legislatura del 

Parlament de Catalunya una Declaració de Sobirania del poble català. 

Atès que Montesquiu també ha mostrat en els darrers temps una voluntat 

majoritària de fer avançar el conjunt de la nació dels Països Catalans cap a la 

independència i la justícia social.  

 

Per tots aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Montesquiu ACORDA: 

 

 

Primer. Constatar la necessitat que el poble català decideixi lliurement i 

democràticament el seu futur col·lectiu, com a única via per tal de garantir el 

progrés, la justícia social i el foment de la cultura i la llengua pròpies. 

 

Segon. Constatar la necessitat de construcció d'una societat democràtica, 

igualitària i justa, fonamentada en les llibertats polítiques, els drets socials i 

ecològics i  la solidaritat internacional. 

 

Tercer. Instar al Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents 

socials, econòmics i culturals a impulsar un acord el més ampli possible per tal de 

portar a terme aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent. 

 

Quart. Instar el Govern de Catalunya a obrir un procés de diàleg amb els agents 

socials, econòmics i culturals dels Països Catalans per sondejar la seva voluntat de 

sumar-se a un procés de sobirania més ampli, i explorar possibles vies per a seva 

vertebració nacional. 

 

Cinquè. Comprometre’s a acompanyar un procés de mobilització i organització 

popular, promovent si cal la desobediència civil davant dels obstacles institucionals 

que s'oposin a la sobirania del poble. 
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Sisè. Constatar que l'obertura d'un procés orientat a l'exercici de la plena sobirania 

per part del poble català comporta necessàriament el debat profund sobre el model 

polític, institucional, econòmic, social i cultural. Això també implica el  

replantejament de les relacions internacionals del país, inclosa la conveniència 

d'esdevenir un Estat membre la UE. 

 

Setè. Instar al Govern de la Generalitat a fer un referèndum d'autoderminació amb 

una pregunta explícita sobre la constitució d'un nou estat independent. Aquest 

referèndum s'ha de celebrar el més aviat possible, en cap cas més enllà del 2014. 

Aquest referèndum ha de contemplar la participació de totes les persones del país, 

al marge del reconeixement actual de la seva ciutadania.  

 

Vuitè. Fer arribar aquests acords als governs autonòmics i departamental dels 

territoris que configuren la nació catalana. 
 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per a explicar la moció presentada 
pel seu grup municipal. Creu que si no hi ha desobediència aquest procés no tirarà endavant. També 
creu que és important que hi figuri el terme “Països Catalans”. 

L’Alcaldessa diu que no hi estan d’acord, en alguns punts, esgrimint el posicionament que com a partit 
ja ha repetit altres vegades, i que és el següent : 

“no hi ha cap dubte que l'aposta d'ERC és la unitat de la Nació Catalana i la constitució d'un Països 
Catalans, lliures, justos i solidaris. No obstant, les voluntats dels seus ciutadans mitjançant el vot no 
demostren encara aquesta voluntat d'unificació en els diferents territoris de la Nació, per exemple el 
País Valencià i les Illes Balears, on els seus governs conformen una majoria absoluta unionista 
espanyola. Al Principat de Catalunya, els seus ciutadans sí han expressat la seva voluntat de iniciar un 
Procés d'alliberament nacional. Catalunya, com a part integrant dels Països Catalans,exerceix de motor 
de la unitat nacional catalana, ja que els seus ciutadans així ho han manifestat a través del vot, però no 
pot imposar la seva voluntat als altres territoris, ja que això només ho poden fer mitjançant el vot els 
ciutadans valencians, illencs...Catalunya no pot ser un territori imperialista. Només mitjançant el vot 
popular la unitat d'acció dels diferents territoris de la Nació Catalana serà possible. 

ERC sempre ha estat europeista, ja que la UE ens pot garantir uns drets, que l'estat espanyol segur que 
no complirà. És evident que aquesta UE, no ens agrada en moltes coses, però és l'únic espai 
internacional que ens pot ajudar, alhora ha de fer possible també la llibertat del nostre poble mitjançant 
el reconeixement internacional. Alhora segons les enquestes, la ciutadania catalana avalaria 
majoritàriament un estat català independent sempre que aquest fons dins la UE. Aquest percentatge 
baixa al mínim si Catalunya quedés fora de la UE. L'aconsecusió de l'estat propi, ja és prou difícil, 
perquè ara entrem en un debat de si UE si o no. El dia que siguem un Estat veritable, ja arribarà el 
moment de decidir si la UE és un espai on volem estar i de quina manera hi volem participar. Ara 
mateix la nostra feina és convocar el referèndum, guanyar-lo i esdevenir un Estat lliure, just i solidari. 

La Regidora Liliana Vilanova explica que no diuen que el referèndum s’hagi de fer en tots els territoris 
dels Països Catalans, però no es pot perdre de vista que la nació és una. 

L’Alcaldessa contesta que el seu grup no ho veu així, obligant els altres països. 

La Regidora Liliana Vilanova precisa també que, en el tema de la Unió Europea, no diuen de sortir-ne 
sinó d’obrir el debat. 

L’Alcaldessa diu que no es pot obligar la gent a desobeir. Cadascú és lliure de fer el que vulgui i no vol 
acordar que una persona hagi de desobeir. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que no s’obliga a ningú, que el que es diu és “promovent”. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que el seu grup està d’acord 
amb l’Alcaldessa i tampoc no els agrada la moció tal com està plantejada. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que es pot treure el tema de la desobediència. 
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Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Josep Salvans per insistir en què en cap moment 
s’obliga a ningú sobre els Països Catalans. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que recorda que sobre la moció, 
en el passat punt, el seu grup i el de la CUP pensaven diferent. 

El Regidor Josep Salvans demana quin problema hi ha a obrir el diàleg. 

El Regidor Esteve Sidera contesta que ells se senten part d’Espanya, no dels Països Catalans. Tot i que 
està d’acord en què el diàleg és bo. 

La  Regidora Liliana Vilanova manifesta que en aquí es diu que el marc nacional és un però els territoris 
van a velocitats diferents. 

El Regidor Esteve Sidera diu que ell pretén que s’entengui la postura del seu grup. 

El Regidor Josep Salvans diu que no entén que no es vulgui obrir el diàleg. 

El Regidor Esteve Sidera diu que els companys d’ERC de València i Les Illes ja fan la seva feina. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que es comparteix una llengua i una postura. 

L’Acaldessa diu que obligar els territoris, no. 

La Regidora Liliana Vilanova insisteix que, en el tema de la Unió Europea, no es parla de sortir sinó 
d’obrir el debat. 

El Regidor Esteve Sidera diu que primer cal fer el referèndum, després ja s’obrirà el debat. 

La Regidora Liliana Vilanova proposar canviar-ho. 

L’Alcaldessa demana que retirin la moció i aprovar la que tots els grups estan d’acord, que no es 
busquin particularitats. 

El Regidor Esteve Sidera diu que precisament el que s’intentava evitar és un debat entre els partits 
polítics. Es diu el mateix amb la moció provinent de l’Associació de Municipis per a la Independència. 

El Regidor Frederic Trapé manifesta que el seu grup també volia presentar i votar la de l’Associació de 
Municipis per a la Independència. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que el seu grup voldria que el Ple reconegués altres coses també. 

Intervé, amb permís de la Preisdència, el Regidor Xavier Soler per demanar quines coses falten i si és 
qüestió de terminologia. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que també és de contingut. 

El Regidor Xavier Soler demana quin contingut. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que tenir el debat sobre la Unió Europea, per exemple, la participació i 
els Països Catalans. 

El Regidor Esteve Sidera diu que la de l’Associació de Municipis per a la Independència és la 
consensuada. 

El Regidor Josep Salvans diu que no és, però, l’única. 

El Regidor Xavier Soler diu que no troba a faltar res a la de l’Associació de Municipis per a la 
Independència. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que no hi ha referència als Països Catalans. 

El Regidor Xavier Soler diu que, però, el contingut sí que hi és. 

El Regidor Josep Salvans diu que la de l’Associació de Municipis per a la Independència és correcta i 
l’han votada, però reitera  voler afegir que, com a poble, aquest no es pot tancar i cal obrir-se en diàleg 
a València i a Mallorca. 

Abans de la votació, tots els regidors consensuen eliminar el 5è punt de la moció íntegrament. 
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La part dispositiva de la moció que finalment s’aprova queda redactada de la 

següent manera: 

 

Primer. Constatar la necessitat que el poble català decideixi lliurement i 

democràticament el seu futur col·lectiu, com a única via per tal de garantir el 

progrés, la justícia social i el foment de la cultura i la llengua pròpies. 

 

Segon. Constatar la necessitat de construcció d'una societat democràtica, 

igualitària i justa, fonamentada en les llibertats polítiques, els drets socials i 

ecològics i  la solidaritat internacional. 

 

Tercer. Instar al Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents 

socials, econòmics i culturals a impulsar un acord el més ampli possible per tal de 

portar a terme aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent. 

 

Quart. Instar el Govern de Catalunya a obrir un procés de diàleg amb els agents 

socials, econòmics i culturals dels Països Catalans per sondejar la seva voluntat de 

sumar-se a un procés de sobirania més ampli, i explorar possibles vies per a seva 

vertebració nacional. 

 

Cinquè. Constatar que l'obertura d'un procés orientat a l'exercici de la plena 

sobirania per part del poble català comporta necessàriament el debat profund sobre 

el model polític, institucional, econòmic, social i cultural. Això també implica el  

replantejament de les relacions internacionals del país, inclosa la conveniència 

d'esdevenir un Estat membre la UE. 

 

Sisè. Instar al Govern de la Generalitat a fer un referèndum d'autoderminació amb 

una pregunta explícita sobre la constitució d'un nou estat independent. Aquest 

referèndum s'ha de celebrar el més aviat possible, en cap cas més enllà del 2014. 

Aquest referèndum ha de contemplar la participació de totes les persones del país, 

al marge del reconeixement actual de la seva ciutadania.  

 

Setè. Fer arribar aquests acords als governs autonòmics i departamental dels 

territoris que configuren la nació catalana. 
 

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Abstenció 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Abstenció 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC Abstenció 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Abstenció 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Abstenció 
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’APM-CUP PER LA MILLORA DE 

PAVIMENTS DE VORERES. 
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Atès que l’estat del paviment de les voreres de la Ctra. de Ribes i Ctra. de 

Barcelona es troba en un avançat estat de deteriorament. 

Atès que algunes persones grans han caigut en aquesta via com a conseqüència del 

mal estat del paviment. 

 

Atès que les voreres no són accessibles ni estan adaptades a la circul·lació de 

persones amb mobilitat reduïda, ni a minusvàlids amb cadira de rodes ni a famílies 

amb cotxets. 

 

Atès que les persones grans amb dificultats de moviment sovint passegen per 

aquesta via fent una cursa d’obstacles. 

 

Atès que la cessió de la carretera a Montesquiu i la conseqüent millora i adequació 

de la via no és immediata des del nostre punt de vista l’Ajuntament de Montesquiu 

ha d’actuar d’una forma urgent per donar solució a aquesta problemàtica.   

 

Per tots aquests motius el Ple de l’Ajuntament de Montesquiu ACORDA: 

 

Que es pavimentin de nou tots aquells trams més malmesos i que tenen un avançat 

estat de deteriorament (adjuntem fotos). 

 

Que s’adeqüin les voreres per tal que siguin accessibles amb l’objectiu de millorar el 

passeig de les persones grans, famílies amb cotxets, persones amb mobilitat 

reduïda o minusvàlids amb cadires de rodes. 

 

Que es pintin almenys quatre passos de zebra al llarg de la carretera.  

 
 
 

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

L’Alcaldessa diu que són conscients de l’estat però voldria proposar deixar-la sobre la taula perquè està 
pendent una visita amb el Sr. Follia que, un cop feta, podrà informar amb coneixement de causa  què 
es pot fer i què no. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trabé per dir que, almenys, la pavimentació 

sí que s’hauria de fer. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que hi està d’acord, però que 
no s’allargui un any. 
 

  

Per consens de tots, es retira aquest punt de l’ordre del dia i no es procedeix a la 

seva votació. 
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU PER RECLAMAR A L’ESTAT 

ESPANYOL QUE NO CENTRIFUGUI EL SEU DÈFICIT A CATALUNYA. 

 

Atès que l’Estat espanyol ha imposat a Catalunya per al 2013 un objectiu de dèficit 

del 0,7% del PIB. Objectiu que és, per una banda, inassolible donades les 

competències que es presten i la situació de les finances de la Generalitat i, per una 

altra banda, és totalment injust, per recaure la major part del pes de la reducció a 

les Comunitats Autònomes, a les quals els hi pertocaria com a màxim l’assumpció 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 

 

 

 

PLE 5/02/2013 - 47 - 

d’una tercera part del que Europa exigeix a l’Estat espanyol (per ara el 4,5% del 

PIB). En aquest sentit, el conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, ha reivindicat al 

Govern de Rajoy que revisi a l’alça l’objectiu de dèficit imposat per al 2013, passant 

del 0,7% del PIB a l’1,5%, distribució raonable i justa atenent a les despeses de 

cada administració. 
 

Atès l’Informe aprovat el 16 de gener de 2013 pel Parlament Europeu, que recull 

propostes del diputat Ramon Tremosa, de Convergència i Unió, en el qual es posa 

de manifest que la càrrega de l’ajustament s’ha de repartir de forma justa entre 

totes les administracions, tenint en compte els serveis que cada una presta als 

ciutadans; en el qual es reclama la supressió dels ministeris que han transferit les 

seves competències però que encara existeixen sense poder ni tasca concreta i en 

el qual es fa una crida a retallar la despesa militar innecessària, com la compra 

d’equipaments militars nous i cars. 

 

Atès que no és admissible que l’Estat espanyol davant les exigències de reducció de 

dèficit i de polítiques d’austeritat imposades per la Unió Europea es limiti a 

centrifugar el seu dèficit a les administracions que realment presten serveis a les 

persones en educació, sanitat, serveis socials, com són la Generalitat i els 

municipis, posant en greu perill el nostre estat del benestar. 

 

Atès que els municipis catalans des de l’any 2010 també han hagut d’aplicar un 

conjunt de mesures encaminades a reduir el deute i a garantir l’estabilitat 

pressupostària. Si bé és cert que el context econòmic actual obliga a adoptar 

mesures d’austeritat i d’ajust pressupostari a tots els ajuntaments, també és cert 

que la imposició de mesures generalitzades de reducció de la despesa 

repercuteixen de manera injustificada sobre l’activitat i les retribucions del personal 

d’aquells ajuntaments que han fet els deures i han gestionat els recursos públics 

amb rigor i austeritat.  

 

 

Per tot això, el grup municipal de CIU proposa al Ple municipal l'adopció dels acords 

següents: 

 

Primer.- Reclamar al Govern de l’Estat espanyol que revisi a l’alça l’objectiu de 

dèficit imposat a Catalunya per al 2013, passant del 0,7% al 1,5% del PIB, el qual 

suposa una tercera part de l’objectiu global del 4,5% del PIB. El que no és 

admissible és que l’Estat centrifugui les exigències i la responsabilitat d’assolir els 

objectius marcats per Europa cap a les Comunitats Autònomes i les administracions 

locals.  

 

Segon.- Reclamar al Govern de Rajoy que suprimeixi aquells ministeris les 

competències dels quals són de la Generalitat de Catalunya, com per exemple, 

ensenyament, sanitat i cultura, així com també retalli la despesa militar i, 

concretament, en la compra de nou armament, i deixi d’asfixiar les administracions 

que com la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans són  els veritables 

prestadors de serveis a les persones. 

 

Tercer.- Donar suport a la Proposició no de Llei relativa a la modificació de la 

normativa d’estabilitat pressupostària als efectes de permetre que els ajuntaments 

sanejats no vegin limitada la seva capacitat de gestió ordinària, presentada pel 

Grup parlamentari de Convergència i Unió, el 28 de novembre de 2012. 
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Quart.- Traslladar aquesta moció al Parlament de Catalunya, Al Govern de la 

Generalitat, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats i al President del 

Govern espanyol. 

 

 
 

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

Pren la paraula, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trabé per dir que han presentat 
aquesta moció perquè creuen que és bo forçar un posicionament de l’ajuntament de Montesquiu en 
aquest punt i així donar força al Govern de la Generalitat, amb tots els municipis al darrera. 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que el seu grup hi està 
d’acord, però repetir “Convergència i Unió” dins de la moció és com marcar paquet i no s’hi senten 
massa còmodes. Ho diu, més que res, per tenir-ho en compte un altre cop. 

 

  

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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BIS 

MOCIÓ D’URGÈNCIA 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’APM-CUP DE CONDEMNA A 

L’INTENT DE CREMA DEL LOCAL DEL SEU GRUP 

 

Es demana la inclusió a l’Ordre del Dia d’aquesta Moció, per via d’urgència. 

 

Per unanimitat dels presents s’acorda apreciar la urgència de la Moció, i es passa a 

llegir i debatre. 

 

Atès que aquest cap de setmana algú ha intentat calar foc al local d’APM-CUP. 

 

Atès que des d’APM-CUP s’ha interposat una denúncia als Mossos d’Esquadra. 

 

Atès que els Mossos d’Esquadra, després de comprovar els fets, van manifestar que 

qui va intentar calar foc ho va fer de forma premeditada ja que es va utilitzar algun 

producte similar a la gasolina escampat per sota la porta d’entrada del local i 

posteriorment es va intentar encendre mitjançant un paper de cel·lulosa i uns 

llumins. 

 

Atès que els danys podrien haver estat considerables i algú hagués pogut prendre 

mal si la bombona de butà de l’estufa que hi ha dins el local hagués explotat. 

 

Per tots aquests motius es proposa al ple municipal l’adopció del següent acord: 
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Condemnar aquests fets ja que no són propis d’una societat avançada, civilitzada i 

democràtica. 

 

Emetre d’una manera nítida, clara i ferma la seva repulsa a aquesta classe 

d’actituds predemocràtiques i el seu compromís davant de la democràcia i la 

llibertat de pensament, ideològica i de reunió. 

 

Manifestar que al poble de Montesquiu no hi ha lloc per aquesta classe d’actuacions 

que atempten contra un partit polític que representa a una part del poble en 

aquesta institució, i com a tal, aquest és un atac a Montesquiu en el seu conjunt, i 

per tant mereix que aquest consistori s’hi mostri radicalment contrari. 

 

Que l’Ajuntament de Montesquiu es personarà com a part denunciant en cas que 

els Mossos d’Esquadra esbrinin qui ha sigut l’autor dels fets. 

 

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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PRESA DE CONEIXEMENT DE RENÚNCIA DE REGIDOR DEL GRUP 

MUNICIPAL D’APM-CUP. 

 

Vist que s’ha presentat , en data 29 de gener de 2013, en aquest Ajuntament 

l’escrit del Sr. Josep Salvans i Codina, Regidor de l’Ajuntament de Montesquiu , en 

el que es formalitzava la renúncia voluntària al càrrec de Regidor d’aquest 

Ajuntament que ostenta des de que va prendre possessió del càrrec de Regidor, el 

dia 11 de juny de 2011. 

 

Vist que s’ha presentat, en data 30 de gener de 2013, en aquest Ajuntament, 

l’escrit de renúncia de la Sra. Ainoha Landa Oliden, a qui correspondria el càrrec de 

regidora, per ordre en la llista de la candidatura. 

 

Vist que s’ha presentat , en data 30 de gener de 2013, en aquest Ajuntament, 

escrit del Sr. Joan Freixer i Serradell, d’acceptació del càrrec de regidor de 

l’Ajuntament de Montesquiu, següent en la llista de la candidatura d’APM-CUP,  

 

Atès que la renúncia al càrrec no serà efectiva fins que es sotmeti al Ple de 

l’Ajuntament, és a dir, fins a data d’avui. 

 

Atès el que estableixen els articles 9.4 del Reial Decret 2568/1986 de 26 de 

novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic de les Entitats locals, i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

Règim Electoral General, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD : 
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Primer.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec del Regidor de l’Ajuntament 

de Montesquiu que realitza el Sr. Josep Salvans i Codina. 

 

Segon.- Prendre coneixement de la renúncia al càrrec de la Sra. Ainoha Landa 

Oliden, a qui correspondria substituir al regidor que ha renunciat. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central perquè remeti les 

credencials del Sr Joan Freixer i Serradell, següent en la llista de la Candidatura 

d’APM-CUP que va concórrer a les últimes eleccions municipals, perquè pugui 

prendre possessió del seu càrrec en el proper Ple, després de rebre la dita 

credencial. 

 

 
 

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

L’Alcaldessa li vol donar les gràcies per la feina feta, tot i que, a vegades, hagin discrepat. Li dóna, 
també, les gràcies pel servei prestat al poble i li desitja que li vagi bé a partir d’ara. 
 
Pren la paraula, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trabé per sumar-se a l’agraïment 
expressat per l’Alcaldessa i desitjar-li bona sort d’ara endavant. 
 
L’Alcaldessa cedeix la paraula al Sr. Josep Salvans per si vol dir quelcom. Aquest manifesta que sí i diu 
el següent: 
 

“Senyora Alcaldessa,  senyores i senyors regidors, benvolguts ciutadanes i ciutadans de Montesquiu. 
Per qüestió d’assumpte personal, em veig en la necessitat de renunciar del càrrec de Regidor de l’APM-
CUP, a l’Ajuntament de Montesquiu, que vinc exercint des de les darreres eleccions. Permeteu-me unes 
paraules de comiat. 
 
La nostra vida és un cúmul d’experiències que es van donant dia a dia, algunes són repetitives, però 
d’altres es manifesten diferents, noves o fins i tot inusuals. El seu valor radica en aquella saviesa que 
ens transmet en els diferents afers de les nostres vivències i de l’aprenentatge que en podem treure per 
enriquir-nos més i més i així saber donar un bon desenllaç a tot el que hom ha d’afrontar. 
 
Al llarg de la meva vida m’he desenvolupat en diferents àmbits professionals i socials, però de tots, la 
cosa que els posa en comú, que m’ha ensenyat, m’ha enriquit i m’ha permès créixer més, com a 
persona, ha estat l’Assemblea. 
 
Sí, l’Assemblea, aquest aplec de persones congregades per a deliberar, legislar o atorgar directrius de 
govern, on totes hi són representades amb la seva veu i el seu vot. 
 
Malauradament no hauré arribat a consolidar 2 anys d’exercici del càrrec, però tot i així puc dir que ha 
estat tot una vivència, i com a tal, per ella mateixa alliçonadora. 
 
Però tinc clar que hom s’alliçona del bo, cosa que et pot ajudar molt, però també del dolent, cosa que 
et pot ajudar encara molt més. 
 
I no diré pas allò de que em quedo amb el bo i oblido el dolent, no. Jo em quedo amb tot, perquè tot 
m’enriqueix, tot m’és útil, tot el bo l’hauré de procurar enaltir i tot el dolent, si és el cas, intentar 
reconduir-lo. 
 
De la nostra Assemblea he de dir que ha estat i continuarà estant un temps de intens treball, productiu, 
constructiu, d’aprenentatge, d’aportacions, de respecte, d’esforç, de companyonia, d’ajut i un sens fi 
d’adjectius conjunts, de tot un grup de montesquiuencs, que es desviuen per un Montesquiu, millor, per 
a totes i tots. 
 
Pel que fa al tarannà de l’Ajuntament, he de manifestar, que possiblement s’hagin millorat uns punts 
respecte del que havia estat anteriorment, es pot haver guanyat amb diàleg, però es segueix mantenint 
tot el procés arcaic i involutiu, que ja ve de molt enllà, d’una dictadura, i transformat en una 
democràcia mal entesa.  
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Continuem tenint la visió que democràcia són números i majoria, i que, si aquests poden estar dins les 
parets arquitectòniques d’unes úniques sigles, millor, d’aquí el meu qualificatiu d’arcaic, involutiu i 
democràcia mal entesa. 
 
La meva visió dista tant d’això, dista tant de la democràcia que entenc ben interpretada i evolucionada 
cap una majoria representativa de la totalitat i no de les parcialitats numèriques.  
 
Entenc el poble com a Sobirà i com a tal s’expressa en les urnes. El seu resultat és el que el poble vol 
que treballi, actuï, decideixi i el representi arreu, pel bé comunitari, amb el diàleg i el consens de tots, i 
quan dic tots, penso en tots, que són aquells que el poble ha elegit i que amb la seva sobirania el poble 
atorga veu i vot, per a conèixer, participar i dirimir el futur del mateix. 
 
És per això que entenc que l’Ajuntament som totes i tots els escollits pel poble. Quan en nom de la 
democràcia una majoria aparta la minoria de participar plenament, es fa una mala interpretació i ús 
d’aquesta. Quan en nom de l’arquitectura d’unes sigles es barren els projectes d’altres grups per no 
estar creades dins les pròpies parets, quina projecció podem donar al nostre poble? Quatre ulls sempre 
hi veuen millor que dos i dos pensaments poden fructificar millor que un. Un bon grup d’ulls i 
pensaments junts poden donar molt de si. 
 
En aquests escassos 2 anys, han estat comptades les ocasions que s’ha fet un bon ús, d’aquesta 
democràcia i Sobirania, que atorga el poble, per a treballar i consensuar les qüestions del nostre 
municipi. El treball i diàleg del conjunt aporta riquesa, la qual es tradueix amb el vot de tots i cadascun 
dels representants i que declinarà, per majoria, el camí a seguir. 
 
Per a fer això, cal ser valent, amb visió àmplia i de futur, cal acceptar la diversitat que ens fa forts i ens 
enalteix. El treball i diàleg del conjunt ens enriquirà i ens donarà saviesa per a poder actuar lliurament, 
en una democràcia participativa, constructiva i futurista pel bé de totes i tots els montesquiuencs. 
Permeteu-me acabar amb un proverbi de la saviesa popular Índia: 
 

Treat the Earth well. 

We do not inherit the Earth from our ancestors, 
we borrow it from our children. 

-Ancient Indian Proverb- 

Tracta bé a la terra. 

 
No heretem la Terra dels nostres avantpassats, 

la prenem prestada dels nostres fills. 
 

-Antic proverbi indi- 

 
No tinc cap dubte de la saviesa que conté aquest proverbi. Ens podria servir molt bé de guia o camí per 
a un bon governar o de saber administrar bé allò que no és nostre i que és de totes i tots. 
 

No ens és permès de fer allò que ens doni la gana en aquest món, no podem administrar a la nostra 
baterola, som responsables directes dels nostres actes i hem de passar compte a la societat dels 
mateixos, per respecte a totes i tots els ciutadans que ens han dipositat la seva confiança en aquest 
noble afer. 
 
Per aquest motiu, em declaro, responsable, ara i aquí, de tot quan en aquest període de temps, hem fet 
pel poble de Montesquiu. 
 
Tan de bo, aquestes paraules, poguessin conduir a veritables canvis democràtics i restablir 
veritablement, dins aquest Ajuntament, tal i com es mereix, d’una manera real i no fictícia, el poder 
Sobirà del poble.”. 
 
Finalment, pren la paraula, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova la qual, amb 
certa emoció, vol dedicar unes paraules al seu company regidor: 
 
“Des d’APM-CUP volem agrair-te la feina que has estat desenvolupant durant aquests quasi  dos anys 
dins el nostre grup però també com a membre dins el consistori. Som conscients que sovint aquesta 
tasca ha estat desagraïda i moltes vegades, més que regidors de l’ajuntament de Montesquiu hem 
semblat picapedrers. Valorem l’estima que tens per aquest poble i la seva gent i que una part de l’èxit 
que va tenir APM-CUP en les darreres eleccions municipals també és gràcies a tu. Durant aquest temps 
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ho has donat tot però el més important és la complicitat i la confiança que ens has regalat. 

Pensem que ningú és imprescindible però tothom és necessari i tu Josep ets una part important de 
l’engranatge del nostre grup. Et desitgem molta sort en aquesta nova etapa laboral. Sabem que estàs 
al nostre costat i per això pots comptar amb nosaltres pel que faci falta. Tots a la una, fent pinya, com 
sempre i per sempre. 

En el proper ple tu ja no hi seràs però hi haurà el Joan, un company que com tu, també sabem que ho 
donarà tot, que estarà al peu del canó en el bons moments i en els no tant bons. És per això que 
aprofito i parlant en nom del grup, que la confiança cap a ell és total. Agafarà el teu relleu amb el 
mateix objectiu que ho vas fer tu en el seu dia. Fer de Montesquiu un poble millor.”. 

 

  

15  

PRECS I PREGUNTES. 

 
El Regidor Frederic Trapé formula les següents preguntes: 

1) Si hi ha ingressos de la Generalitat, quines inversions estan previstes fer? S’invertirà en el 
Pavelló? Es parla amb els grups esportius? 

Respon l’Alcaldessa que, al Pavelló, hi ha acordats els equips de lliga de futbos-sala comarcal, dos dies a 
la setmana. També s’està parlant amb uns del Ripollès. I hi ha la possibilitat d’un campionat de 
patinatge de fer-lo al Pavelló de Montesquiu. Diu que, també, s’han aconseguit unes tanques d’hoquei i 
es podria apostar per aquest esport. Sobre les inversions, per a Xarxa de Governs Locals es prioritzen 
els seixanta nous nínxols, el menjador escolar i la despesa corrent. En el PUOSC, està en estudi, encara. 

2) Com està el tema de la subvenció FEDER del Riu? 

Respon l’Alcaldessa que ara s’està justificant l’obra i, després, es començarà a actuar,segurament, al 
2013. 

3) Pot informar sobre el tema de la canalla al “Carburo”? Es preveu fer res per evitar  que puguin 
caure al canal? 

Respon l’Alcaldessa que aquesta setmana ha parlat amb el Director del Castell de Montesquiu. Cal 
precisar que és propietat privada. Ell va difr que avisaria al Guarda i que ha de parlar amb ENDESA, que 
és el propietari, i ho faran ells. El compromís ha estat que s’hi faria anar el Guarda. 

Intervé, amb permís de la  Presidència, el Regidor Frederic Trapé per indicar que,sobretot, els dissabtes 
al migdia. 

L’Alcaldessa diu que potser fóra efectiu posar-hi un cartell. 

La Regidora Liliana Vilanova formula les següents preguntes: 

1) Com està el tema del Pla d’ordenació urbanístic municipal (POUM)? 

L’Alcaldessa diu que s’està redactant. Falta revisar si s’adequa a la normativa actual o s’ha d’actualitzar. 

La Regidora Liliana Vilanova demana quan es preveu que s’aprovi. 
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L’Alcaldessa diu que, ara mateix, no ho sap. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si el redactor és el Sr. Luján. 

L’Alcaldessa diu que, fins ara, sí. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si poden veure l’expedient. 

L’Alcaldessa diu que sí, però que abans ho han d’haver-lo estudiat els regidors de govern. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, abans de l’aprovació inicial, estaria bé que el seu grup el pogués 
veure. 

L’Alcaldessa hi està d’acord. 

2) El tema de la fiança per cessió de material, com ha quedat? 

L’Alcaldessa respon que tal com s’ha publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 

3) Com està el tema de la protectora d’animals? 

Respon l’Alcaldessa que està igual. 

4) Com està el tema del portàtil de l’antic Secretari? 

Respon l’Alcaldessa que no ho ha mirat. 

5) El retorn de cànon de la recollida d’orgànica, és dins del pressupost d’orgànica? 

Respon  l’Alcaldessa que no, el retorn no hi és. 

La Regidora Liliana Vilanova demana a on va. 

L’Alcaldessa diu que no hi és ni se sap abans. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si ho resten de la factura. 

L’Alcaldessa diu que fan un ingrés. 

6) Dirigida al Regidor Xavier Soler, que va dir que ho miraria: la subvenció del menjador a què es 
destina?  

Respon el Regidor Xavier Soler que no ho ha mirat. 

7) S’han acabat les obres de la fonda i estaria bé que, com a regidors, ens féssiu una ruta. 

L’Alcaldessa hi està d’acord, però quan estiguin les obres del tot. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que , com a grup, pensen que hi ha gent de l’Ajuntament que fa la feina 
de neteja i no ho han de fer els pares. 
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8) Hi ha instàncies que no ens les contesteu, sobretot el regidor d’urbanisme, en temes com el 

POUM o la carretera i el cementiri. 

L’Alcaldessa diu que ho miraran. 

Respon el Regidor Esteve Sidera que sobre el POUM, li respondrà quan estigui i es qüestiona que la 
informació que tenen no sigui tota. 

9) El Tècnic de Joventut què farà? 

Respon l’Alcaldessa que es farà un pla de treball. 

10) Hi ha en les actes anteriors compromisos que no es compleixen: no sé si fa falta que ho repetim 
o no. 

L’Alcaldessa diu que ho tenen present. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, per exemple, hi ha l’aclariment del tema del document dels 
residus. Es va dir que es demanaria als tècnics. 

L’Alcaldessa es mostra d’acord a demanar-ho als tècnics. 

El Regidor Esteve Sidera diu que només quedava un punt. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que l’acta diu “diferents taules i imports”. 

L’Alcaldessa respon que, si no s’ha entregat, ha estat per falta de temps. 

I no havent-hi cap més  assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, 
quan són les 7 de la tarda,  de la que s’estén la present acta. En dono fe.  

 

 Vist-i-Plau        El Secretari 

        L’Alcaldessa            

 

 

 

 

Elisabet Ferreres Vergés          Jaume Salés Malian 

 

 

 


