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PLE ORDINARI DE 9 D’ABRIL DE 2013 

 

 

A les 16:00 hores del dimarts dia 9 d’abril 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. 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 5 de febrer de 2013 

 

2. Presa de possessió del càrrec de Regidor del Sr. Joan Freixer 

Serradell, del grup municipal d’APM-CUP. 

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

4. Donar compte de l’import atribuït pel PUOSC 2013-2016 per a 

manteniment. 

5. Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del pressupost de 

2013, bases d’execució i plantilla de personal. 

6. Cessió de bé patrimonial. 

7. Adhesió al sistema de contractació centralitzada de serveis de 

telecomunicació. 

8. Moció per demanar l’aplicació de l’IBI a les carreteres/autovies 

amb peatge a l’ombra. 

9. Canvi de representant al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura. 

10. Aprovació d’esmena d’acta de delimitació Montesquiu-Sora. 

11. Precs i Preguntes. 
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1 A01-PLE 

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS 

 

Acta de ple ordinari de 5 de febrer de 2013 

 

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

l’acta del ple de 5 de febrer de 2013.  

Per la Regidora Liliana Vilanova es fa notar que en la moció sobre el fracking 

s’hauria de canviar el títol, perquè va ser consensuada per tots els grups, i hi 

manca un primer acord en el que Montesquiu es declara lliure de fracking. Tots els 

regidors estan d’acord amb la puntualització. 

 

Amb aquesta esmena, doncs,  s’aprova per unanimitat. 

 

 

 

2 CÀRRECS ELECTES 

PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL GRUP 

MUNICIPAL D’APM-CUP. 

 

Vista la renúncia al càrrec de regidor del grup municipal APM-CUP del Sr. Josep 

Salvans Codina.  

 

Vista la renúncia de la Sra. Ainoha Landa Oliden, que ocupa el lloc següent a la 

llista electoral, i atès que qui ocupa el lloc següent és el Sr. Joan Freixer Serradell. 

 

Comprovada la credencial i acreditada la personalitat del Sr. JOAN FREIXER 

SERRADELL , es procedeix a l’acte de la presa de possessió del càrrec 

 

El Secretari crida el regidor electe, que ha de formular jurament/promesa, emprant 

la fórmula següent: 

 

Per la meva consciència i honor prometo, per imperatiu legal, complir fidelment 

les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Montesquiu amb lleialtat 

al Cap de l’Estat , i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma 

fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, sense renunciar en 

cap moment a la defensa dels drets nacionals del poble Català.  

 

Tot seguit, l’Alcaldessa li dóna la benvinguda, pren possessió i ocupa el seu lloc. 

 

 

3 RESOLUCIONS I DECRETS 

DONAR COMPTE I ASSABENTAT DELS DECRETS DICTATS EN EL 

DARRER PERÍODE  

 

La Sra. Alcaldessa dóna compte dels decrets següents:  
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Del Decret núm. 03/2013, de 13 de febrer al Decret 18/2013, de 2 d’abril,   

ambdós inclosos. 

 

 

03/2013 13/02 Proposta membre Comissió selecció Director/a ZER Castells 

04/2013 14/02 Aprovació certificació 1ª i única obres menjador escolar 

05/2013 20/02 Delegació al CCOsona informe homologació PAU Residència 

06/2013 15/02 Sol·licituds PUOSC 2013-2016 

07/2013 06/03 Liquidació taxa 1,5% 2012 France Telecom 

08/2013 06/03 Liquidació taxa 1,5% 2012 Endesa Distribución 

09/2013 06/03 Liquidació taxa 1,5% 2012 Endesa Energia SAU 

10/2013 06/03 Liquidació taxa 1,5% 2012 Endesa Energia XXI 

11/2013 06/03 Liquidació taxa 1,5% 2012 Endesa Energia SAU 

12/2013 06/03 Liquidació taxa 1,5% 2012 Iberdrola 

13/2013 06/03 Anunci públic contractació per màxima urgència peó brigada 

14/2013 13/03 Contractació peó brigada 

15/2013 27/03 Designació d’Alcalde accidental 

16/2013 27/03 Multa coercitiva expt. ordre d’execució Ptge. Parramon 2 

17/2013 02/04 Requeriment per neteja i tancament obra Camí Ral 9 

18/2013 02/04 Requeriment per retirar caixes llum i aigua Trav. Església 26 

 

 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per demanar, en relació al decret núm. 
4/2013, si és una de les subvencions que s’havia aprovat a través de Xarxa de Governs Locals, de 
Diputació. I, si encara no s’ha cobrat aquesta subvenció, demana que se li expliqui. 

L’Alcaldessa diu que és a través de Xarxa de Governs Locals, de Diputació, efectivament. S’ha fet la 
sol·licitud per a una legislatura i el que s’ha fet en el decret és aprovar la certificació i autoritzar-ne el 
pagament. 

El Regidor Frederic Trapé demana si ho anticipa l’ajuntament pagant interessos. 

L’Alcaldessa diu que sí que s’ha anticipat, però utilitzant la pòlissa de crèdit. 

El Regidor Frederic Trapé demana quan arribar els diners a l’ajuntament. 

L’Alcaldessa diu que espera que aviat. 

El Regidor Frederic Trapé demana si aquestes subvencions de Xarxa de Governs Locals l’ajuntament ho 
té assegurat. 

L’Alcaldessa contesta que sí perquè hi ha un document de preacord que ja s’ha confirmat i d’aquí a un 
mes s’espera tenir-ho. 

El Regidor Frederic Trapé diu que entén que sigui prioritari però que li preocupa que es tinguin els 
diners. 

L’Alcaldessa diu  que s’ha executat perquè corria pressa, per aquest motiu, fins i tot, van posar a la 

sol·licitud que l’actuació es feia el 2013 i per això s’han avançat. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar si el contingut del 
decret 5/2013 és un informe d’autoprotecció. 

L’Alcaldessa diu que la Mancomunitat ho demana per si passés alguna catàstrofe, per això s’ha de 
preveure si s’ha d’evacuar gent, etc. 

Intervé amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que ja n’hi havia un però que se 
n’ha hagut de fer un altre. 
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La Regidora Liliana Vilanova demana qui el paga. 

L’Alcaldessa contesta que la Mancomunitat, però que es demana a l’ajuntament l’informe favorable. 

La Regidora Liliana Vilanova demana quin és el cost del projecte. 

L’Alcaldessa contesta que, més o menys, uns cent seixanta euros. 

La Regidora Liliana Vilanova demana qui forma la Mancomunitat. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Xavier Soler, per dir que Sora, Besora, Vidrà, Les 
Llosses, Sant Agustí, Alpens i Montesquiu. 

La Regidora Liliana Vilanova demana, en relació al decret 6/2013, si en la sol·licitud de PUOSC dels 
carrers de la travessera de l’Església, el cost de setanta-set mil i escaig euros és amb IVA o no. 

L’Alcaldessa diu que amb IVA inclòs. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si s’entén que aquests diners aniran per fer aquesta actuació. 

L’Alcaldessa precisa que hi ha dues línies de PUOSC: una de manteniment i una d’inversions, en la que, 
en aquesta última, es demanen dos-cents cinquanta-tres mil euros. 

La Regidora Liliana Vilanova demana què s’entén per manteniment. 

L’Alcaldessa diu que despesa ordinària, ja ve imposada. 

El Regidor Frederic Trapé demana que, si s’aprova això, com es farà. També demana si està controlat el 

fet que els diners tardin a arribar i si l’obra es farà sense tenir els diners. Avui dia això, diu, fa por. 

El Regidor Esteve Sidera suposa que la Generalitat de Catalunya ho té previst. 

L’Alcaldessa diu que el PUOSC es demana i si no es fa l’actuació es perd. Que la Generalitat vagi més bé 
o no és una altra cosa. 

El Regidor Frederic Trapé demana si s’ha acceptat. 

L’Alcaldessa diu que encara no. 

El Regidor Frederic Trapé diu que pensa que, si s’aprova això i es pot fer aquesta obra, cal fer constar 
que hi ha d’haver un acord amb el constructor perquè s’esperi a cobrar quan arribi la subvenció per 
evitar haver d’acudir a crèdit l’ajuntament. 

La Regidora Liliana Vilanova puntualitza que així no es faria mai res. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer diu que no es pot anar tibant de pòlissa 
sempre. 

L’Alcaldessa diu que la pòlissa s’usa de manera controlada perquè la cosa no es desmadri i es compensa 
amb ingressos. Els constructors també en són conscients. Es mirarà de tenir-ho en compte i també hom 
se’n pot desdir. D’altra banda, si no es fa es perd l’ajut econòmic i no es podrà fer res. 

El Regidor Joan Freixer demana si es faran íntegrament els dos carrers. Perquè l’arquitecte municipal va 
dir que es faria una part, sense arribar a la carretera. 

L’Alcaldessa contesta que sí, que és el que diu el projecte. 

El Regidor Frederic Trapé diu que, en relació als setanta-set mil euros repertits entre els quatre anys, 
imagini’s que hi ha un desperfecte que requereix una actuació gran i aquesta val més d’aquests diners. 
Es pot agafar subvenció de l’any següent? 

L’Alcaldessa contesta que no, però que hi ha altres vies. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si el 95% és PUOSC. 

L’Alcaldessa contesta que s’ha demanat així. 

La Regidora Liliana Vilanova demana quin és el total que poden donar. 

L’Alcaldessa diu que la suma dels setanta-set mil i els dos-cents quaranta mil euros possibles. 

La Regidora Liliana Vilanova, sobre el decret 13/2013, demana si el contracte diu que és per substitució 
i si posa el nom. 

El Regidor Esteve Sidera diu que s’ha de mirar. 
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La Regidora Liliana Vilanova diu que aquest ajuntament s’ha caracteritzat per allargar contractes i 
demana què passa si no es reincorpora. 

El Regidor Esteve Sidera diu que espera que sí que es reincorpori. 

L’Alcaldessa apunta que ella hi ha parlat i es reincorporarà. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si quan es fan contractes per substitució s’han de fer per la 
mateixa jornada. 

L’Alcaldessa diu que es demanarà. 

La Regidora Liliana Vilanova, en relació al decret 16/2013, demana d’on surt l’import. 

L’Alcaldessa demana al Secretari si ho pot explicar i aquest diu que surt d’un precepte de la llei 
d’urbanisme de Catalunya. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si s’hi està fent alguna cosa. 

L’Alcaldessa contesta que no se sap. 

La Regidora Liliana Vilanova demana, sobre els decrets 17 i 18/2013, què passa si els propietaris ja no 
són els surten, sinó que són els bancs. 

L’Alcaldessa diu que quan es va fer no s’havia produït el canvi de titular i demana a la Regidora Liliana 
Vilanova si ho sap i ho té per escrit. 

La Regidora Liliana Vilanova contesta que ho sap de bona font. 

L’Alcaldessa diu que en el decret 17/2013 va costar de trobar, però que al Cadastre hi surt ell. En el 
decret 18/2013, sí que se sap, des de fa una setmana, que és de Building Center, però no quan es va 
fer. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que li sorprèn que es concedeixi la primera ocupació sense haver 
obligat a treure els quadres de llum. 

L’Alcaldessa diu que es va donar perquè els interiors estaven correctes i demana al Secretari si es podia 
no haver donat i aquest contesta sí que es podia haver condicionat però que el tècnic no ho va 
condicionar en el seu informe i, per tant, la resolució o acord tampoc no ho podia fer. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, doncs, es tingui present per a una altra ocasió. 

  

El Plenari en queda assabentat. 

 

 

 

4  

DONAR COMPTE DE L’IMPORT ATRIBUÏT PEL PUOSC 2013-2016, PER 

A MANTENIMENT.  

 

Es dona compte al Ple municipal que amb data 22 de febrer de 2013 ha estat 

notificat a l’Ajuntament que l’import màxim que li correspondrà, de la dotació 

econòmica global per a la línia de subvencions per a reparacions, manteniment i 

conservació del PUOSC 2013-2016 és de 77.286,58 € per a tot el quadrienni, i que 

es distribuirà a raó del 25% (19.321,45€) cada anualitat. 

 

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

L’Alcaldessa diu que és el que s’ha comentat abans i no cal tornar-hi. Tots els regidors hi estan d’acord. 

 

El Plenari en queda assabentat. 
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5 HISENDA 

RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL 

PRESSUPOST DE 2013, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE 

PERSONAL. 

En el Ple ordinari de l’Ajuntament de data 5 de febrer de 2013, es va aprovar 

inicialment el pressupost per a l’exercici del 2013. L’aprovació del pressupost ha 

estat sotmesa a informació pública mitjançant edicte en el Butlletí Oficial de la 

província de Barcelona de data 19 de febrer. 

En el decurs de l’exposició pública del pressupost per a l’exercici del 2013 s’han 

presentat les següents al·legacions: 

1. Liliana Vilanova Orriols, com a regidora del Grup Polític Alternativa per 

Montesquiu – Candidatura d’Unitat Popular, APM-CUP , amb Registre 

d’entrada núm. 177 de 15 de febrer de 2013. 

Al·legacions que presenta la Regidora Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Cada membre de la Corporació, per voluntat pròpia i expressa, podrà renunciar al 

cobrament de les quantitats previstes per indemnitzacions i/o assistències als 

òrgans col·legiats d’aquesta Corporació, mitjançant escrit presentat a la intervenció 

municipal i es podran destinar, si així es manifesta en l’escrit de renúncia, a favor 

dels grups polítics, a entitats benèfiques o sense ànim de lucre. En el cas de 

renúncia, no es computaran aquestes quantitats com a rebudes pels membres de la 

Corporació.  

Vist l’informe del secretari-interventor en el que estableix que els regidors o tenen 

un contracte laboral amb l’Ajuntament o perceben indemnitzacions per assistència a 

òrgans col·legiats. Que és un dret personalíssim i no delegable a ningú més que a 

ells. I en el moment en què es renuncia a aquest dret. És a dir, es renuncia a 

cobrar una indemnització per assistència a un òrgan col·legiat no es pot decidir a 

qui es delega, perquè en el moment en què es renuncia ja es perd el control sobre 

aquest dret. 

Així doncs, i a la vista del que s’exposa, es proposa al  Ple de la Corporació 

l’adopció del següent acord: 

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per  la Regidora Liliana Vilanova 

i Orriols, del grup municipal d’APM-CUP, d’acord amb els arguments exposats 

anteriorment. 
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Segon.- Aprovar definitivament el pressupost de l’exercici del 2013, amb les 

Bases del Pressupost, i la Plantilla Orgànica de personal tal com va ser aprovat amb 

caràcter inicial : 

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 

 

 

 

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 
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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 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 € 
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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. 
 
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: 
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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. 
 
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: 
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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. 
 
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. 
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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. 

 
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. 
 
BASE DIVUITENA.- Classificació dels pagaments. 
 
Als efectes d'ordenació de pagaments es classificaran aquests en: 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
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. 
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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 
 
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.  
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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. 
 
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. 

 

Tercer.- Publicar el pressupost de l’exercici del 2013, junt amb les Bases del 

Pressupost, i la Plantilla Orgànica de personal, en el BOP de  Barcelona i en el 

taulell d’anuncis, d’acord amb allò que estableix la normativa que li és d’aplicació. 

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

L’Alcaldessa diu que l’al·legació presentada pel grup municipal APM-CUP es desestima en base a 
l’informe del Secretari de la Corporació, en el que els regidors del seu grup hi estan d’acord. 
L’Ajuntament, diu, paga el que fa el regidor i no veu bé que es destini a una altra persona. Si es vol fer 
un donatiu a algú altre que ho faci directament la persona interessada. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que aquesta és una decisió 
del seu grup municipal. 

L’Alcaldessa diu que, però, són persones físiques, els regidors. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que és extret de l’Ajuntament de Vic, la seva al·legació, on sí que està 
recollida, cosa que la sorprèn perquè en aquí no s’accepta. Era per facilitar la manera de donar-los. 

L’Alcaldessa diu que cada ajuntament és vàlid per decidir com gestiona els seus diners. Manifesta que 
no ho veu clar, ni personalment. I li diu a la Regidora Vilanova que sigui ella qui faci el donatiu 
directament. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que s’està decidint sobre uns diners que són seus. 

L’Alcaldessa precisa que són diners de l’Ajuntament. 
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La Regidora Liliana Vilanova diu que l’equip de govern no ho vol facilitar i que no els hagués costat gens 
de fer-ho. 

Interpel·lat el Secretari de la Corporació i a requeriment de l’Alcaldessa per explicar el sentit del seu 
informe, aquest manifesta, resumidament, que entén que en el moment en què es produeix la renúncia 
d’un dret es perd el control sobre aquest i, per tant, si es renuncia a cobrar uns diners no es pot 
disposar què se n’han de fer. Es tracta d’un dret personalíssim del regidor, que cobra una quantitat com 
a indemnització per assistència als òrgans col·legiats i, si s’hi renuncia, no es pot disposar qui els ha de 
cobrar. 

La Regidora Liliana Vilanova diu, en un altre ordre de coses, que té dubtes sobre la plantilla orgànica i 
demana on és el personal que no hi ha, com per exemple la treballadora Helena Castany 

L’Alcaldessa diu que no hi havia de ser pel tipus de contracte que té. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que aquest tipus de resposta la sorprèn molt i demana quin contracte 
té. 

L’Alcaldessa diu que ja en van parlar en l’anterior ple. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que no en van parlar. 

L’Alcaldessa li contesta que, doncs així, ja se’n parlarà un altre dia. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que ja va sortir aquest tipus de 
conversa i s’està en tràmit. 

L’Alcaldessa diu que no hi ha de ser. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, per respecte a la persona i per seguretat d’ella i de l’ajuntament, 
s’hauria de solucionar. 

El Regidor Esteve Sidera diu que és el que s’està fent. 

L’Alcaldessa conclou el debat dient que el pressupost l’elabora l’ajuntament, però es pot demanar ajuda 
a la Diputació i a qui sigui. 

 

 

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. Joan Freixer Serradell APM-CUP En contra 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP En contra 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Abstenció 

 

 

 

6  

CESSIÓ DE BÉ PATRIMONIAL. 

 
L’Ajuntament de Sant Quirze de Besora va demanar a aquest Ajuntament la cessió 
gratuïta del bé moble patrimonial següent : vehicle tot terreny marca Nissan, model 
pick-up 2.7, de cinc portes, amb matrícula B-7205-TY, per a les tasques de la 
brigada municipal d’aquell municipi. 

Aquest Ajuntament ha tramitat el corresponent expedient, en el qual ha restat 

acreditat que el vehicle en qüestió té naturalesa patrimonial, que les finalitats 

previstes són d’utilitat pública i en benefici de la població del municipi al que es  
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cedeix i que no podrien ser assolides mantenint-ne l’Ajuntament el domini o 

condomini o constituint-hi un dret real, a favor de l’Ajuntament interessat. 

 

Sotmès l’expedient a informació pública, no s’hi ha presentat cap al·legació dins el 

termini corresponent. Així mateix, s’ha tramès l’expedient al Departament de 

Governació de la Generalitat, per al seu coneixement i als efectes previstos per 

l’article 49.3 del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 

336/1988 de 17 d’octubre. 

 

Per tant, s’han complert tots els requisits establerts als articles 195 i següents de la 

Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, per acordar 

l’esmentada cessió gratuïta, que es considera d’interès per al municipi. D’altra 

banda, la privació de la propietat del bé esmentat no representa cap perjudici, vist 

que, pel mal estat de conservació que presenta, és difícil obtenir-ne cap rendiment 

econòmic, només genera despeses i no compleix cap funció d’interès públic pel 

municipi . 

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció, amb el vot favorable de la majoria absoluta 

del nombre legal de membres de la corporació, tal com ho exigeix l’article 47.3.l) 

de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases del règim local, i l’article 112.3.o) de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, dels següents ACORDS: 

 

Primer.- CEDIR amb caràcter gratuït i permanent a l’Ajuntament de Sant Quirze de 

Besora, la plena propietat del bé moble municipal i de qualificació patrimonial : 

vehicle tot terreny, de la marca Nissan, model pick-up 2.7 i matrícula B-7205-TY, 

per destinar-lo a tasques de la brigada municipal. 

 

Segon.- DISPOSAR que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar 

afectat al mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament de ple dret al 

patrimoni d’aquest Ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de constatació de 

la no destinació, que serà notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi 

efecte, i sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si escau, el valor dels 

danys i perjudicis causats i el del detriment experimentat pels béns. 

 

Tercer.- FACULTAR l’alcaldessa a signar tots els documents públics i privats 

necessaris per executar els acords anteriors. 

 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que, per coherència, es 
mostren contraris a l’acord i més quan hi ha entitats del poble que se’n podrien servir. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera contestant que ja es va dir i, dirigint-se 
a la Regidora Vilanova, bé que ho va entendre. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que el seu grup no ho hauria fet mai. 

El Regidor Esteve Sidera diu que, segurament seria així, però que les despeses del manteniment del 
cotxe eren molt elevades. 
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L’Alcaldessa apunta que cap entitat hi va mostrar interès. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que això no se sap i, a més, no es va posar en el Butlletí, tampoc. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per demanar quants anys té el vehicle. 

El Regidor Esteve Sidera contesta que uns setze anys, és matrícula TY. Calia passar la ITV i pagar les 
factures de posada a to. 

 

 

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. Joan Freixer Serradell APM-CUP En contra 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP En contra 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

 

 

7  

ADHESIÓ AL SISTEMA DE CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE 

SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ. 

 

 

I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats 

municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d'altres, la 

contractació centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions 

(veu, mòbil i dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i 

potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis i, a aquests efectes, disposa d'un 

acord marc d'homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals 

operadors del mercat, (veu, mòbil i dades), aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat 

d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic d'aquests 

serveis, agrupats en els següents LOTS: 

 

 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 

 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i 

 LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 

 

II. El Consorci LOCALRET disposa d'una Plataforma Electrònica de Contractació 

(PECAP) que és un portal d'internet que permet el desenvolupament del procés 

contractual per via telemàtica, l'adhesió a la qual és condició necessària per fer ús 

de la contractació centralitzada promoguda per LOCALRET, excepte en el cas que 

l'ens interessat sigui membre del dit Consorci. 

 

III. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona 

varen signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les 

bases i condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels 

serveis de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través la contractació  
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centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i 

conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de la 

demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, 

de gestió de procediments, com econòmic.  

 

IV. Vist l'interès de l’Ajuntament de Montesquiu,- que forma part del consorci 

Localret-,  d’adherir-se al citat conveni i a la Plataforma Electrònica de Contractació 

de les Administracions Públiques del Consorci LOCALRET , que preveu una despesa 

estimada de 11.400,00 euros. 

 

V.- Vist allò que disposen l'article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, 

que aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, 

ROAS), i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sobre la capacitat 

de les administracions locals per formalitzar convenis de cooperació tècnica i 

administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 205 del  

Text Refós de la llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords 

entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 

 

En virtut de tot això, es proposa l’adopció dels següents  

 

ACORDS 

 

PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Montesquiu al conveni de 

col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la 

Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de serveis de 

telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del qual s’adjunta 

com annex I, tot assumint el compromís de compliment de les obligacions que se’n 

derivin. 

 

Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran 

acceptades per aquest Ajuntament de Montesquiu pel sol fet de no revocar 

l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació. 

 

SEGON.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Montesquiu a la Plataforma 

Electrònica de Contractació de les Administracions Públiques (PECAP)  del Consorci 

LOCALRET (incloure-ho només en el cas que l'ens interessat no sigui membre del 

Consorci Localret).  

 

TERCER.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la Diputació 

de Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de 

Montesquiu, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions les seves 

dades de facturació i consum.  A tal efecte, aquest ens facilitarà a la Diputació de 

Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la consulta telemàtica de la dita 

informació. 

 

La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 

plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 

objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n  
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podrà fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de 

l’estricte àmbit d’execució del procediment de contractació centralitzada dels 

serveis de telecomunicacions. 

 

La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit 

en l’acord primer. 

 

QUART.- Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té previst 

destinar per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que 

dugui a terme LOCALRET serà d’un import d’ONZE MIL QUATRE-CENTS EUROS 

(11.400,00) IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen :  

 

1. LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 

2. LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 

3. LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 

 

CINQUÈ.- Declarar que en el pressupost municipal de l’exercici 2013 existeix crèdit 

disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu, 

telefonia mòbil i tràfic de dades d’aquest Ajuntament, i assumir el compromís de 

realitzar la consignació pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en 

els exercicis 2014 i 2015. 

 

SISÈ.- Facultar àmpliament i expressa a la Sra. Elisabet Ferreres Vergés, 

Alcaldessa-Presidenta, en representació de l’Ajuntament de Montesquiu per a la 

realització de quants tràmits i l'adopció de quantes resolucions siguin necessàries 

per a l'execució dels presents acords. 

 
 

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

L’Alcaldessa explica que Localret signa amb Diputació de Barcelona un acord per la compra agregada de 
veu, dades i internet. Es va fer una sessió informativa al Consell Comarcal d’Osona on hi van anar 
representants de l’ajuntament de Montesquiu. Sembla interessant perquè es pot estalviar fins a una 
50% de la facturació. La licitació és per dos anys, el 2014 i 2015. 
 
Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar si se sap ja la 
companyia. 
 
L’Alcaldessa diu que es triarà per concurs. 
 
La Regidora Liliana Vilanova demana si tot anirà en un paquet junt. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per contestar que sí. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per demanar si això té a veure amb 
millores del Wifi. 

L’Alcaldessa contesta que no. 
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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. Joan Freixer Serradell APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

 

 

8  

MOCIÓ PER DEMANAR L’APLICACIÓ DE L’IBI A LES 

CARRETERES/AUTOVIES AMB PEATGE A L’OMBRA. 

 

L’any 2008, l’Audiència Nacional va sentenciar que una autovia madrilenya havia de 

tenir valor cadastral a efectes de l’Impost de Béns Immobles, perquè s’entenia que 

l’aprofitament de la carretera era públic, però no pas gratuït, precisament perquè 

dita carretera estava finançada mitjançant la figura de l’anomenat peatge a 

l’ombra. 

 

Mitjançant el sistema de peatge a l’ombra, que s’ha imposat en els darrers temps, 

l’Administració es compromet a pagar a l’empresa que ha construït la carretera o 

autovia un lloguer permanent, un petge pre-establert per a cada usuari que utilitzi 

la infraestructura en el futur. 

 

I, d’altra banda, aquest sistema converteix la carretera o autovia en una via 

d’aprofitament públic de pagament. 

 

L’article 61.5 a) del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (RDL 2/2004) estableix 

que no estan subjectes a l’Impost de Béns Immobles, entre d’altres, les carreteres, 

sempre que siguin d’aprofitament públic i gratuït. 

 

Davant d’això, es planteja la qüestió de si aquesta carretera o autovia ha d’estar 

subjecte a l’IBI, en tant que es discuteix si entren en el supòsit de carreteres 

d’aprofitament públic i gratuït que es requereix per a resultar-ne exemptes.  

 

La Sentència de l’Audiència Nacional de 2 de desembre de 2008 va resoldre tot 

dubte, establint que per a determinar si existeix o no aprofitament gratuït és 

necessari examinar si el concessionari rep alguna contraprestació per l’ús de la via. 

 

La conclusió de la Sentència és que en el sistema de concessió, mitjançant el qual 

una Administració Pública satisfà unes quantitats en concepte de subvenció al 

concessionari calculada en funció del nombre de vehicles/quilòmetres recorreguts, 

no només es finança i s’executa la carretera o autovia sinó que també es 

persegueix l’obtenció d’un benefici pel concessionari. 

 

D’aquesta manera, l’Administració abona el peatge que li correspondria pagar a 

l’usuari i, per tant, no hi ha un aprofitament públic i gratuït. En conseqüència, no es  
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donen els requisits per considerar aquesta carretera o autovia exempta del 

pagament de l’Impost de Béns Immobles, prèvia la seva valoració i inclusió al 

cadastre. 

 

Atès que entre les carreteres construïdes amb la formula de finançament diferit 

anomenada “peatge a l’ombra” hi trobem la C-17, una part del quilometratge de la 

qual transcorre pel terme municipal de Montesquiu i, per tant, li correspondria estar 

inclosa al padró de l’IBI dins de la categoria d’immobles de característiques 

especials. 

 

Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS : 

 

Primer.- Que l’organisme responsable de la gestió del padró cadastral de l’Impost 

de Béns Immobles de Montesquiu dugui a terme els treballs i actuacions 

necessàries per incloure al padró cadastral de l’Impost de Béns Immobles, les 

finques i elements de les carreteres subjectes a peatge a l’ombra que transcorrin 

pel terme municipal de Montesquiu.  

 

Segon.- Que es tingui en compte la repercussió que ha tingut la carretera en els 

terrenys de naturalesa rústega per tal que meritin la corresponent tributació en el 

proper exercici fiscal. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a les empreses concessionàries, per tal 

d’interrompre la prescripció que pugui sorgir en cas de dilació dels pagaments que 

per llei calgui complir. 

 

Quart.- Donar compte d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a 

la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de municipis, a la 

Gerència Regional del Cadastre i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 

de Barcelona. 

 

Cinquè.- Enviar aquest acord als Ajuntaments per on transcorre la C-17, i al 

Consell Comarcal d’Osona, pel seu coneixement  i als efectes escaients. 

 

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

L’Alcaldessa diu que és vergonyós que passi això i, per tant, si es pot cobrar alguna cosa per això es 
prova. 

 

 

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. Joan Freixer Serradell APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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9  

CANVI DE REPRESENTANT AL CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS 

I BISAURA. 

 

Com es desprèn de l’acta del Ple extraordinari del dia 12 de juliol de 2011, 

d’organització del cartipàs municipal, es va designar la regidora Sra. Glòria  

Martínez Rodríguez com a representant de l’Ajuntament al Consorci de la Vall del 

Ges, Orís i Bisaura. 

 

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

 

Primer.- Modificar la designació de la representació de l’Ajuntament de Montesquiu 

al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, que s’atribueix a l’Alcaldessa Elisabet 

Ferreres Vergés. 

 

Segon.- Notificar aquest acord al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, pel seu 

coneixement i als efectes escaients.  

 

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

L’Alcaldessa explica que, fins ara, hi havia la Regidora Glòria Martínez i, com que per motius laborals no 
hi pot anar, es fa el canvi. 
 

 

 

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. Joan Freixer Serradell APM-CUP Abstenció 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Abstenció 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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APROVACIÓ D’ESMENA D’ACTA DE DELIMITACIÓ MONTESQUIU-

SORA. 

 

Atès que s’ha detectat una errada en la descripció de la fita segona (F2) continguda 

a l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sora i de 

Montesquiu, de data 1 de desembre de 2009. 

 

Vist que amb data 16 de març de 2012 es va rectificar la descripció d’aquesta fita. 

 

Es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents ACORDS : 
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Primer.- Aprovar l’esmena de l’Acta de les operacions de delimitació entre els 

termes municipal de Montesquiu i Sora signada el dia 1 de desembre de 2009, pel 

que fa a la descripció de la Fita 2, que queda descrita de la manera següent :  

 

“Fita 2 : se situa als Quintans del Prat, en el marge oest del torrent del Prat. Hi ha 

una fita de pedra en forma de prisma de base rectangular, amb la cara superior 

arrodonida, de vint-i-cinc per deu centímetres de costats a la base i trenta 

centímetres d’alçària. Té gravades les inscripcions 2SQ i 2S a les cares 

corresponents als termes municipals de Montesquiu i de Sora. La línia de terme 

reconeguda entre les fites primera i segona traça la normal baixada, per on segueix 

fins a la seva intersecció amb la normal traçada, des de la fita segona, per on 

continua fins a la fita. Les coordenades UTM ETRS89 31T són : X: 433260,3 i Y : 

4663441,8.”  

 

Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració local i a 

l’Ajuntament de Sora, als efectes escaients. 

 

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

L’Alcaldessa explica que ve manat per la Generalitat de Catalunya, donat que es van transcriure 
malament les coordenades i ara s’hauria d’arreglar. 

 

 

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. Joan Freixer Serradell APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

 

 

11  

PRECS I PREGUNTES. 

 

L’Alcaldessa demana si, per part dels regidors, hi ha algun prec i/o pregunta. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per formular les 

següents: 

 

1) Hi haurà Casalet? 

 

Contesta, amb permís de la Presidència, el Regidor Xavier Soler per dir que sí. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que no hi ha cap pare interessat. 

El Regidor Xavier Soler contesta que l’ajuntament l’oferirà i estarà obert, si hi ha 

nens bé i sinó no. 
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La Regidora Liliana Vilanova demana quina és la data límit. 

El Regidor Xavier Soler contesta que el 30 de juny. 

 

 

2) Les obres subvencionades pel FEDER al passeig del riu es faran? 

 

L’Alcaldessa diu que, ara, no. 

La Regidora Liliana Vilanova demana què s’espera. 

L’Alcaldessa contesta que el resulta de diferents gestions. 

La Regidora Liliana Vilanova demana quines. 

L’Alcaldessa contesta que, quan s’hagi fet, ja li ho dirà. 

 

3) Hi ha millores en les obres del menjador? 

 

L’Alcaldessa contesta que no. 

 

4) Per què no es compleixen els terminis per contestar les nostres instàncies? 

 

L’Alcaldessa contesta que, segons la gestió del dia a dia i la feina que es fa, es 

contestaran. 

 

5) Quan es faran les bases per al bar de la piscina? 

 

L’Alcaldessa contesta que, potser, la setmana que ve estaran llestes. 

 

6) Com està el tema del portàtil de l’anterior secretari? 

 

L’Alcaldessa diu que no ho ha mirat. 

 

La Regidora Liliana Vilanova precisa que fa dos plens que es dóna la mateixa 

resposta. 

 

L’Alcaldessa reitera que no ho ha mirat. 

 

7) Com està el tema de la protectora d’animals? 

 

L’Alcaldessa diu que s’ha de concretar un dia. 

 

8) Podria dir la regidoria quines accions es porten a terme per evitar que els 

comerços tanquin com està passant? (Dirigint-se a la Regidora Glòria  

Martínez). 

 

Contesta la Regidora Glòria Martínez que no està previst res en concret. Diu que 

alguns han tancat i tornen a obrir. Són qüestions personals. 

 

La Regidora Liliana Vilanova proposa que es disolgui la Regidoria. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que 

l’Associació de comerciants es va crear gràcies a l’Ajuntament. 
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La Regidora Liliana Vilanova diu que ella ha demanat les accions previstes per 

evitar-ho i la Regidora li ha contestat que no n’hi ha cap. Els tres que han tancat 

eren de l’Associació. Potser això vol dir que l’Associació té un problema. 

 

La Regidora Glòria Martínez diu que no. 

 

9) Un taller de gintònics és positiu per als joves? (Dirigint-se al Regidor Esteve 

Sidera). 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que és una iniciativa de l’Ajuntament de Sora, no de 

Montesquiu. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana, però, si creu que és positiu. 

 

L’Alcaldessa diu que, si hi ha un tècnic de joventut a nivell del Bisaura, deu ser que 

sap què cal fer. 

 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana què passaria si un dia es vol fumar 

marihuana. 

 

L’Alcaldessa contesta que el que es fa en aquí és legal. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana si el pla local de joventut ja està enllestit. 

 

El Regidor Esteve Sidera contesta que s’està fent. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana si el poden veure. 

 

L’Alcaldessa diu que sí. 

 

10)  Per què no es penja l’ordre del dia dels plens. 

 

L’Alcaldessa contesta que no s’ha fet mai. 

 

11) Com està la viabilitat de la taxa del fracking? 

 

L’Alcaldessa diu que des de Ridaura van rebre un informe de la Diputació de 

Barcelona que diu que no seria correcta. S’està esperant la resposta de la Diputació 

de Barcelona. 

 

12) Es pot concretar la partida d’estudis tècnics com es va demanar. 

 

L’Alcaldessa diu que ja ho mirarà. 

 

13) S’ha demanat al tècnic del Consell Comarcal que expliqui el quadre dels 

residus? 

 

L’Alcaldessa contesta que no. 
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14)  Pot explicar la dinamització del pavelló per a l’activitat d’hoquei? 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que es va fent a poc a poc. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana què se sap del campionat de patinatge. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que no en saben res. 

 

15)  Com està el tema del POUM? 

 

L’Alcaldessa contesta que quan el tinguin a punt ja els l’ensenyaran. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana si el tècnic redactor, Sr. Luján, té 

incompatibilitat. 

 

El Regidor Esteve Sidera contesta que sí. 

 

La Regidora Liliana  Vilanova demana quina previsió hi ha en aquest assumpte. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que s’ha de buscar un nou equip redactor. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per dir que 

l’arquitecte municipal els va dir que ja estava acabat. 

 

L’Alcaldessa diu que no és així perquè falta documentació. 

 

16)  Ja s’ha parlat amb els pares sobre la destinació de la subvenció d’ajuda per 

a la llar d’infants? (Dirigint-se al Regidor Xavier Soler) 

 

El Regidor Xavier Soler diu que es destinarà a alimentació. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana si s’ha informat als pares. 

 

El Regidor Xavier Soler contesta que no, tal com ja li va dir a ella (Regidora Liliana 

Vilanova). 

 

17) Com és que no es va fer la visita al menjador, com s’havia dit? 

 

L’Alcaldessa diu que se’n va oblidar. 

 

18)  Podrien valorar la resolució de l’Agència de Protecció de Dades contra 

l’ajuntament de Montesquiu? 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que és una errada que no tornarà a passar. 

 

19)  Com està el tema de les obres del pont? 

 

L’Alcaldessa diu que està en fase d’adjudicació, encara. No hi ha res concretat. 
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Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que, quan 

es faci, a tot el carrer Santiago Russiñol hi haurà enrenou i demana si està previst 

la solució. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que van venir tècnics de la Diputació i s’hi està 

treballant. 

 

El Regidor Frederic Trapé demana qui es fa càrrec de les despeses. 

 

L’Alcaldessa diu que la Diputació de Barcelona es fa càrrec de tot. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per dir  que cal tenir 

en compte que en altres obres alguna cosa s’ha fet malbé. 

 

El Regidor Frederic Trapé demana si no seria bo demanar que es posin més 

tanques. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que ja està previst. 

 

L’Alcaldessa diu que s’ha demanat a la Diputació de Barcelona que sigui segur. 

 

El Regidor Joan Freixer demana quin temps està previst que duri l’obra. 

 

L’Alcaldessa diu que uns nou mesos. 

 

20) Com està el tema del wifi? 

 

L’Alcaldessa diu que hi ha l’antena espatllada perquè s’ha cremat. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana quan s’arreglarà. 

 

L’Alcaldessa diu que serà quan l’Ajuntament tingui diners suficients. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana què fa la gent. 

 

L’Alcaldessa contesta que es pot connectar a altres pobles. 

 

21) El tema de la Maria Àngels i la Montse com està? 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que ve d’un conveni amb el Consell Comarcal d’Osona. 

Es van buscar les persones que podien venir. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana d’on surt la partida. 

 

L’Alcaldessa diu que ja ho va contestar en una altra ocasió. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana legalment com és. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que es fa d’acord amb el Consell Comarcal. S’hauria de 

buscar. 

 



 

AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que els agradaria saber la legalitat del tema. 

 

22)  Ens pot informar sobre els Lots de Nadal? 

 

L’Alcaldessa diu que es van fer, només, per als treballadors. 

 

23)  En el primer Ple es va quedar que es passarien les actes dels òrgans 

col·legiats externs i no les tenim. Què hi tenen a dir? 

 

L’Alcaldessa diu que en pren nota. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Xavier Soler per dir que, en el cas 

del Consell Escolar, no es passen les actes, només es llegeixen. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, però, són públiques. 

 

El Regidor Xavier Soler diu que no ho té clar. 

 

24)  Manifesta la seva sorpresa perquè quinze dies abans del Ple es demani un 

informe sobre la compatibilitat d’un regidor abans de prendre possessió. El 

voldrien veure. 

 

L’Alcaldessa cedeix la paraula al Secretari de la Corporació el qual manifesta que 

se’l va requerir perquè fes un informe sobre l’assumpte indicat. Abans de fer-lo va 

manifestar tant a l’Alcaldessa, com a la Regidora Vilanova com a l’advocat Flores, 

que el Secretari faria l’informe i, si del resultat, se’n desprengués que no era 

incompatible no hi havia conflicte jurídic i, per tant, es podria procedir a prendre 

possessió sense res més. Ara bé, que si l’informe concloïa que era incompatible el 

seu parer era demanar un informe a la Junta Electoral Central. Aquest informe, 

però, es va demanar abans de saber-se el resultat de l’informe del Secretari; tot i 

així, els dos informes coincideixen en què no hi ha incompatibilitat i per tant per 

això s’ha procedit a la presa de possessió sense més. Sobre el fet que no s’hagi 

entregat el dit informe a la Regidora Vilanova, el Secretari li torna a dir el que ja li 

va contestar dies abans del Ple: que era un informe encarregat per l’Alcaldessa i, 

donat que no trobava cap incompatibilitat en la presa de possessió del regidor, 

aquest informe és intern i no cal, en principi, fer-ne difusió.  

 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé,  per 

formular les següents preguntes: 

 

1) Què se’n sap de la carta a UNNIM? 

 

L’Alcaldessa diu que hi ha hagut resposta. Va concretar una reunió amb l’Aureli 

Balaguer i es va quedar que, de moment, s’ampliaria l’horari i al maig-juny, que és 

quan es farà efectiva la fusió, se’n tornarà a parlar. Ara és d’11 a 2/4 de 3. La 

intenció és recuperar l’horari. El que si que no podrà ser és que hi hagi un director 

per a l’oficina de Montesquiu; la Directora de Sant Quirze vindrà  una hora a la 

setmana i es podrà acordar visites amb ella. 
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2) Hi ha hagut algú que hagi demanat fer activitats al Pavelló? 

 

L’Alcaldessa diu que hi han hagut tres persones. 

 

El Regidor Frederic Trapé constata que no hi ha gaire interès. 

 

L’Alcaldessa diu que n’hi ha poc. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per demanar, si des 

de l’Ajuntament, no s’han promogut estades d’estiu, quan aquí havia vingut el 

Ripoll d’hoquei. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que això era 

perquè tenien el seu pavelló en obres. Sempre ha passat així. Ara s’ha parlat amb 

equips, però no s’ha concretat res. 

 

El Regidor Joan Freixer diu que s’hauria de buscar a nivell de Catalunya o de l’Estat 

Espanyol, de forma més general. 

 

L’Alcaldessa diu que ja s’ha parlat amb el Consell Esportiu d’Osona. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que, també, amb el del Ripollès. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer,  per formular 

les següents preguntes: 

 

1)  S’ha pensat fer res al Carreu Nou? No està ben acabat i hi ha problemes 

amb els coloms. 

 

L’Alcaldessa diu que sí que s’ha pensat fer-hi quelcom. Hi ha actuacions fetes en 

altres llocs i s’està valorant de fer-ho en aquí. Al Carrer Nou, ja s’ha parlat amb el 

constructor perquè ho faci nou. 

 

2) Com s’han finançat les escales de la Residència? 

 

L’Alcaldessa diu que ho ha finançat l’Ajuntament, però encara no s’ha pagat. 

 

El Regidor Joan Freixer demana si les tanques també. 

 

L’Alcaldessa diu que no. 

 

3) El servei de neteja va al menjador escolar? 

 

L’Alcaldessa diu que la neteja la fa Vespella. El que passa és que ara, com que la 

canalla s’ha de desplaçar, l’Ajuntament farà reforç un cop per setmana. 

 

El Regidor Joan Freixer demana com és que hi anirà personal de l’Ajuntament si ho 

ha de fer Vespella. 
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Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que es fa 

així perquè és una solució puntual i, després, es valorarà. 

 

L’Alcaldessa diu que al maig torna a sortir a concurs. El problema és que la 

Generalitat no ha fet el que havia de fer. 

 

El Regidor Joan Freixer demana si el servei de neteja municipal també va als locals 

de les entitats del poble. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que els que són municipals, sí. 

 

El Regidor Joan Freixer demana quan. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que s’ha de mirar. 

 

El Regidor Joan Freixer diu que troba contradictori que a on no hi va ningú es 

netegi i en el menjador escolar només es faci un cop a la setmana. 

 

L’Alcaldessa diu que és perquè en el menjador no correspon a l’Ajuntament, només 

s’hi dóna un cop de mà, no s’arriba a tot. No correspon a l’Ajuntament, repeteix. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar 

quants dies es netegen els lavabos de l’Ajuntament. 

 

L’Alcaldessa diu que diàriament. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que proposa un canvi... 

 

El Regidor Esteve Sidera l’interromp per dir que està concessionat i en tot cas s’ha 

de tenir aquesta discussió amb la dita empresa. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana si la inspectora de sanitat va precintar el local. 

 

L’Alcaldessa diu que un dia, però va ser puntual perquè les treballadores de 

Vespella estaven atenent els pares i no van tenir temps de netejar-los. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, quan el menjador era a l’escola, Vespella no 

feia la neteja dels lavabos. Proposa que es netegin menys els lavabos de 

l’Ajuntament a canvi de netejar els del menjador. 

 

L’Alcaldessa diu que ahir va haver-hi comissió de menjador, que és quan 

s’assabenta del problema. Se li va dir que ho fes un dia a la setmana, però que, si 

la persona que ho fa veu que calen més dies, ja es farà. 

 

La Regidora Liliana Vilanova insisteix a fer el canvi proposar i diu que amb la sanitat 

dels nens no s’hi juga. 

 

L’Alcaldessa diu que no hi juguen pas. La seva prioritat són els nens i s’està 

intentant fer el que calgui, però que ho sap des d’ahir. 
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La Regidora Liliana Vilanova diu que no comparteixen que es netegin un cop. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Xavier Soler per dir que a la 

reunió també hi havia representants de l’AMPA i es va quedar que es fe un dia i que 

ja es veuria. 

 

El Regidor Joan Freixa troba curiós que se segueixi el criteri d’una persona i se li 

faci cas. 

 

L’Alcaldessa diu que és una persona professional. 

 

El Regidor Joan Freixer diu que els nens embruten i caldrà anar-hi més d’un dia. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que és probable. 

 

L’Alcaldessa diu que si s’ha de fer es farà. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que estan contents perquè el contracte s’hagi 

rescindit, no perquè volen. 

 

Finalment, la Regidor Liliana Vilanova diu que li sap greu demanar al Regidor 

Esteve Sidera si els Mossos d’Esquadra li han retirat el carnet de conduir. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que és un tema personal. 

 

La Regidora Liliana Vilanova li demana si era Alcalde en funcions quan va passar 

això. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que no. 

 

L’Alcaldessa intervé per dir que és un tema personal. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que és regidor vint-i-quatre hores al dia. 

 

Intervé amb permís de la Presidència, el Regidor Xavier Soler per demanar si no es 

pot multar un regidor. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que no quan és per conduir “borratxo”. 

 

El Regidor Xavier Soler diu que tot són infraccions. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que va ser un error. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que ho troben intolerable. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per dir que tots són 

representants del poble i s’ha de vigilar. Tots s’hi poden trobar. 

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

quan són les 17:40 hores,  de la que s’estén la present acta. En dono fe.  


