
  AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

   

 

PLE ORDINARI DE 5 D’ABRIL DE 2011 

 

A  les 2 del 5 d’abril de 2011, es constitueix, en sessió ordinària, el ple de 

l’Ajuntament de Montesquiu, a la Sala d’actes de  la Casa de la Vila convocats 

prèviament per avui a la mateixa hora i presidits per: 

 

 

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

 

Sr. Esteve Sidera Jubany,  ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis,  ERC 

Sr. Pere Genollà Torrent,. ERC 

Sra. Mercè Noguera Alibés,  PSC 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols. CUP 

 

 

 

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

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

 

Oberta la sessió i declarada pública per la presidència a les 2 i 5 minuts del 

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

es procedeix a tractar els punts de l’Ordre del dia. 

 

Abans de començar el Ple el 1r Tinent d’Alcalde, en nom de tot l’equip de govern, 

vol puntualitzar perquè a l’Ordre del dia no s’han inclòs les mocions que presenta 

la CUP per a incloure en el Ple, el divendres, dia 1 d’abril, amb posterioritat a la 

convocatòria formal del Ple: 

 

Primer.-  El Ple es convoca mitjançant la Resolució 16/2011, de 31 de març, 

dijous, davant el Secretari, en tant que fedatari únic competent per a aquesta 

funció. El Ple es convoca en dijous perquè és el darrer dia de cada setmana en 

que hi ha la seva presència. Sense la presència del Fedatari Públic, l’Alcalde no 

pot dictar la resolució. 

 

Segon.- La Cup presenta les mocions per a incloure en el Ple, el divendres, dia 1 

d’abril, en posterioritat a la convocatòria formal del Ple. 

 

Tercer.- L’article 206.2 del Decret Legislatiu 2/2003, Llei municipal i de règim 

local de Catalunya, estableix que si la proposta es presenta després de la 

convocatòria del Ple, només es pot procedir al debat i la votació mitjançat acord 

previ del Ple que n’apreciï la urgència i adoptat per majoria absoluta. 

 

Quart.- I això és el que farem en aquest ple, en compliment escrupolós de la 

llei, procedir a votar la urgència o no en incloure aquests punts a l’Ordre del Dia. 

 

Cinquè.- Dit això, ja anuncio que el nostre grup hi votarà en contra per 

considerar que amb aquestes mocions la regidora Vilanova ha traspassat una 

ratlla, amb acusacions i insinuacions fora de lloc i amb un to inapropiat. 

 

Poder representar a la teva comunitat com a càrrec electe, és un orgull i un 
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honor i, a la vegada una gran responsabilitat que els que tenim el privilegi de 

ser-ho,  servint l’interès general, assumint amb satisfacció. 

 
A partir d’aquest punt la Regidora Liliana Vilanova interpel·la de males maneres amb insults i 
injúries secundada per tres persones del públic. 
 
L’Alcalde suspèn el Ple i fa desallotjar la Sala de Plens. El Ple continua a porta tancada, i el Primer 
Tinent d’Alcalde continua la seva intervenció. 

 

Malauradament, hi ha gent que, com vostè, es dediquen a tergiversar i 

empastifar, només per a la seva notorietat personal, sense important-los-hi el 

més mínim les conseqüències, ni les inevitables fractures socials, de les 

comunitats que tenen la mala sort d’acollir-los. 

 

És una llàstima que una tasca que és molt agradable de dur a terme s’hagi de 

veure embrutada i afectada per gent com vostè! 

 

 

Tot seguit, abans de començar a resoldre els assumptes inclosos en l’Ordre del 

Dia, el Sr. Alcalde proposa procedir a votar la urgència prevista a l’article 106  i 

següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació a la possibilitat 

de presentar quatre mocions pel grup municipal de la CUP per a ésser tractades 

en el Ple. 

 

Procés de votació: 

 
Sr. Antonio Martín i Ortega ERC En contra  

Sr. Esteve Sidera Jubany,  ERC En contra 

Sr. Xavier Soler Llopis,  ERC En contra 

Sr. Pere Genollà Torrent,. ERC En contra 

Sra. Mercè Noguera Alibés,  PSC Abstenció 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC Abstenció 

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP A favor 

 

Queda rebutjada la urgència per majoria absoluta (4 vots en contra i 2 

abstencions i 1 a favor) 

 
La regidora Liliana Vilanova demana que consti en acta que vol poder parlar, i l’Alcalde li nega la 
paraula. 

 

 

 

ORDRE DEL DIA DEFINITIU 

 
1. Aprovació, si s’escau, de les actes  anteriors  

2. Donar compte i assabentar dels decrets dictats en el darrer 
període entre plens ordinaris. 

3. Precs i preguntes 
 

 

 

 



 Ple Ordinari  del 4 de gener  de 2011 

      AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 3 

 

1 A01-PLE 

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

 

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

alguna objecció o manifestació a fer a les actes de les sessions anteriors. Tot 

seguit es procedeix a votar cada acta de forma individual. 

 

Acta de la sessió ordinària de 4 de gener de 2011 

 

S’aprova per unanimitat (la Regidora Liliana Vilanova no vota perquè no va 

assistir a aquest Ple) 

 

 

Acta de la sessió extraordinària del 15 de febrer de 2011 

Intervenció dels Regidors/es 
 
El Primer Tinent d’Alcalde, Esteve Sidera, fa una observació en relació al punt 5 de l’acta de 
15 de febrer on a la partida 920.12000 del capítol 1 de Suplements de Crèdit la denominació de la 
qual està equivocada, i allà on diu “Sous electes” ha de dir “Funcionaris grup A1” 
 
El Sr. Alcalde  demana que s’incorpori a l’acta corresponent la rectificació. 
 

La regidora Vilanova manifesta que hi votarà en contra, a les dues actes, perquè el Secretari no 
recull com ella voldria les seves intervencions. 

 

 

Procés de votació: 

 
Sr. Antonio Martín i Ortega ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany,  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis,  ERC A favor 

Sr. Pere Genollà Torrent,. ERC A favor 

Sra. Mercè Noguera Alibés,  PSC No hi era 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (5 vots en contra i 1 en contra) 

 

 

Acta de la sessió Extraordinària de 29 de març 

 

Procés de votació: 

 
Sr. Antonio Martín i Ortega ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany,  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis,  ERC A favor 

Sr. Pere Genollà Torrent,. ERC A favor 

Sra. Mercè Noguera Alibés,  PSC A favor 

Sr. Miquel Àngel Sáez Begué  PSC A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols CUP En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (6 vots en contra i 1 en contra) 
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2 A05.01- RESOLUCIONS I DECRETS 

DONAR COMPTE I ASSABENTAT DELS DECRETS DICTATS EN EL 

DARRER PERÍODE ENTRE PLENS ORDINARIS 

 

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

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

 

RELACIÓ DECRETS 

Núm. 

Decret 

data Contingut 

01/2011 18/01 Convocant a la Mesa de Contractació de la Pista 

Poliesportiva Municipal 3a fase. 

02/2011 08/02 Convocatòria Ple Extraordinari 

03/2011 10/02 Convocant la Mesa de Contractació de la Pista Poliesportiva 

Municipal 3a fase. 

04/2011 17/02 Adjudicació de la Pista Poliesportiva Municipal 3a fase. 

05/2011 17/02 Autoritzar reducció horari Secretari. 

06/2011 28/02 Aprovar Plec de Clàusules del projecte d’obres dels carrers 

Nou i Sant Boi 

07/2011 28/02 Aprovant 8a certificació de les obres de la Residència Gent 

Gran els Tells 

08/2011 02/03 Aprovant la 1a certificació de les obres del clavegueram del 

carrer Parramon fins el camí Ral 

09/2011 02/03 Declarant la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa 

en el Padró Municipal 

10/2011 08/03 Declarant la caducitat de les inscripcions i aprovar la baixa 

en el Padró Municipal 

11/2011 08/03 Reconeixent els triennis del personal de l’Ajuntament. 

12/2011 22/03 Declarant la urgència en la tramitació de l’expedient 

d’obres dels carrers Nou i Sant Boi 

13/2011 22/03 Aprovant 9a certificació de les obres de la Residència Gent 

Gran els Tells 

14/2011 24/03 Convocatòria del Ple extraordinari 

15/2011 24/03 Aprovant la 2a i última certificació de les obres del 

clavegueram del carrer Parramon fins el camí Ral 

16/2011 31/03 Convocatòria Ple Ordinari 

 

 

 

Intervenció dels Regidors/es 
 

La regidora Vilanova vol saber com s’ha resolt i valorat el tema dels triennis 

L’Alcalde li respon que ho han calculat el servei de Recursos Humans de la diputació 
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La regidora demana que consti en acta que l’Alcalde no ho sap 

L’Alcalde afegeix que ja ho ha respòs. 

 

La regidora Vilanova vol saber perquè és una tramitació urgent la contractació dels carrers Nou i 
Sant Boi 

L’Alcalde respon perquè els tècnic ho han considerat així. 

 

La Corporació es dóna per assabentada 

 

 

 

3 A17.03 PRECS I PREGUNTES 

 

 

El Sr. Alcalde lliura, per escrit, la resposta a les preguntes presentades per la 

CUP.  

 
Primera pregunta:  
Sr. Antoni Martín Ortega, creu que ha tractat a l’oposició de manera educada i de li ha 
donat oportunitat d’expressar-se lliurament? 
 
Resposta: 
He tractat, ara i sempre, a l’oposició tal com es mereixia, cadascú, en la mesura del que aportava 
a canvi. 
 
 
Segon.- Sr. Antoni Martín Ortega, durant aquesta legislatura creu que ha governat 
prioritzant l’interès general per sobre del particular? 
 
Resposta: 
Naturalment que, ara i sempre, he governat única i exclusivament prioritzant l’interès general. 
 
 
Tercer.- Sr. Antoni Martín Ortega, se sent traït pel seu partit després d’haver-lo 
arraconat i no voler-lo a la llista d’ERC 
 
Resposta: 
Ningú m’ha traït. La meva intenció era deixar la política a mitja legislatura, car així ho havíem 
parlat entenen que jo ja havia complert un cicle i s’havia de deixar pas als més joves,  però davant 
la desmesurada agressivitat de la seva oposició, varem considerar, entre tots, que era millor que jo 
centralitzes la seva ira i la seva ràbia per així, i mentrestant, la candidatura podia anar-se formant 
i organitzant tranquil·lament, sense la pressió d’haver-los d’aguantar a vostès. 
 
 
Quart.- Aquest any també es varen repartir lots de Nadal? Quants? A qui? 
 
Resposta: 
De l’Ajuntament no ha sortit cap lot de Nadal a ningú. Senzillament aquest any l’Ajuntament no ha 
fet lots de Nadal. 
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Abans d’acabar la Regidora Liliana Vilanova vol dir que espera que aquests 

quatre anys que venen no es torni a repetir lo que s’ha repetit aquests darrers 

quatre anys. I pels que es tornen a presentar espera que tinguin un tracte millor. 

 

El Primer Tinent d’Alcalde li contesta que això es pot extrapolar també per a ella, 

que ha tergiversant sempre la realitat. 

 

 

 

 

El Sr. Alcalde aixeca la sessió a 2/4 i mig de 3 de la tarda, de la que s’estén la 

present acta. En dono fe. 

 


