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PLE ORDINARI del 10 DE GENER DE 2012 

 

A les 4 de la tarda del 10 de gener de 2012,  es constitueix, en sessió ordinària, 

el ple de l’Ajuntament de Montesquiu, a la Sala de sessions de la Casa de la vila 

convocats prèviament per avui a la mateixa i hora i presidits per : 

 

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

següents : 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany,  ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis,  ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez,  ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols,  APM-CUP 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP 

Sr. Albert Roma Martí CIU 

 

 

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 4 de la tarda, una 

vegada comprovada l’existència de quòrum d’assistència necessari es procedeix 

a tractar els punts següents: 

 

ORDRE DEL DIA  
 

1. Aprovació actes anteriors. 
2. Donar Compte dels Decrets i resolucions d’alcaldia 

3. Designació del representant al Consorci de Comunicació Local 
4. Moció per un Finançament Local Català 
5. Designació del representant a la Xarxa de ciutats i pobles cap a la 

sostenibilitat 
6. Adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència i aprovació dels 

estatuts. 
7. Precs i preguntes 

 

 

1 A01-PLE 

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS 

 

El Sr. Secretari demana als presents assistents si hi ha alguna objecció o 

manifestació a fer a les actes de les sessions ordinària d’11 d’octubre, 

extraordinari de 3 de novembre, extraordinària urgent de 22 de desembre i 

extraordinària de 30 de desembre de 2011.  

 
 
Intervenció dels Regidors/es 

 
El regidor Albert Roma presenta un escrit que llegeix i que s’incorpora a la present acta com a 
escrit del Grup de CiU 
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Resposta de la Sra. Alcaldessa: ens donarem per assabentats i refarem les errades sense, però,  
modificar el contingut dels acords presos. 
 
El regidor Josep Salvans sobre el Ple ordinari del dia 11 d’octubres, a la pàgina 26, fa constar en 
acta que encara no s’ha rebut l’acord que s’havia de redactar i passar a tots els regidors. Així 
mateix, fa esment d’altres errors detectats a l’acta. 
 
La regidora Liliana Vilanova també fa esment de diversos errors detectats. 

 
Tanca el torn d’intervencions l’Alcaldessa, sotmeten les actes a votació individualitzada 
 
 

 

Procés de votació de l’acta del Ple Ordinari d’11 d’octubre de 2011: 
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 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Abstenció 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP Abstenció 

Sr. Albert Roma Martí CIU En contra 

 

Procés de votació: s’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor, 2 

abstencions i 1 en contra).  

 

 

Procés de votació de l’acta del Ple extraordinari de 3 de novembre de 2011 

votació : 
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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 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP En contra 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP En contra 

Sr. Albert Roma Martí CIU En contra 

 

Procés de votació: s’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor i 3 en 

contra).  

 

Procés de votació de l’acta del Ple extraordinari urgent de 22 de desembre de 

2011 votació : 
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 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP En contra 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP En contra 

Sr. Albert Roma Martí CIU En contra 

 

Procés de votació: s’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor i 3 en 

contra).  

 

Procés de votació de l’acta del Ple Extraordinari de 30 de desembre de 2011: 
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 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP En contra 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP En contra 

Sr. Albert Roma Martí CIU En contra 

 

Procés de votació: s’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor i 3 en 

contra).  

 

 

 

2 A05.01 – RESOLUCIONS I DECRETS 

DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

 

La Sra. Batllessa dóna compte dels decrets següents:  

Del Decret núm. 38/2011, de 27 d’octubre al 48/2011 de 28 de desembre i el 

01/2012 de 5 de gener 

 

RELACIÓ DECRETS 

Núm. 

Decret 

data Contingut 

38/2011 27/10 Convocant Sessió Extraordinària del Ple de la Corporació el 

3 de novembre  

 

39/2011 31/10 Rectificació del Decret 38/2011 

40/2011 03/11 Aprovar 5a certificació de les obres de la Pista Poliesportiva 

3a fase. 
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41/2011 09/11 Acceptant endós de Lujan Lerma i Associats 

42/2011 09/11 Nomenant Director Facultatiu de les obres dels carrers Nou 

i Sant Boi 

43/2011 10/11 Nomenament advocat per a defensa jurídica en el recurs 

519/2011-A 

44/2011 11/11 Encarregar els treballs de coordinador de seguretat i salut 

de les obres dels carrers Nou i Sant Boi 

45/2011 21/12 Convocatòria de Ple extraordinari Urgent 

46/2011 21/12 Nomenament de Secretària Accidental 

47/2011 27/12 Convocatòria Ple Extraordinari 

48/2011 28/12 Aprovació del Pla de seguretat i salut de les obres dels 

carrers Nou i Sant Boi 

01/2012 05/01 Convocatòria Ple Ordinari 

 

 
Intervenció dels Regidors/es 
 
El regidor Josep Salvans:  demana informació sobre el Decret 44/2011. Vol saber si el pagament 
dels treballs del coordinador de seguretat i salut ha de ser responsabilitat de l’Ajuntament o de 

l’empresa adjudicatària. 
 
Resposta de l’Alcaldessa: Queda inclòs dins el projecte de l’obra. Però es mirarà bé i es 
contestarà 
 
El Regidor Josep Salvans demana informació del Decret 41/2011: qui cobra l’endós? 
 
Resposta de l’Alcaldessa: ho cobra l’entitat a qui s’ha endossat  
 

 

La Corporació es dóna per assabentada 

 

 

 

3.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT AL CONSORCI DE COMUNICACIÓ 

LOCAL 

 

Atès que com a conseqüència de les eleccions municipals del dia 22 de maig de 

2011 s’ha constituït una nova Corporació i, per tant, es fa necessari nomenar 

representant de l’Ajuntament en el Consorci de Comunicació Local. 

 

Vist allò que disposa l’article 38.c) del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, pel que fa al 

nomenament de representants de la corporació en els òrgans col·legiats de les 

entitats de les quals formi part aquest Ajuntament, es proposa al Ple de la 

Corporació l’adopció del següent acord : 

 

Primer.- Designar com a representant de l’Ajuntament de Montesquiu davant 

del CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL la Sra. Elisabet Ferreres Vergés, 

Alcaldessa de l’Ajuntament, que podrà en el seu cas delegar en altre regidor/a 

municipal. 

 

Segon.- Notificar aquest acord al Consorci de Comunicació Local, pel seu 

coneixement i als efectes escaients. 
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Intervenció dels Regidors/es  
 
El regidor Josep Salvans demana informació sobre aquest punt  
 
Resposta de l’Alcaldessa:  es tracta d’un consorci al que cal ser-hi pel fet de disposar de ràdio 
municipal 
 
La regidora Liliana Vilanova anuncia que s’abstindran pel fet que la ràdio no fa res que no hagi 
fet fins ara. 
 

 

Procés de votació : 
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 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Abstenció 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP Abstenció 

Sr. Albert Roma Martí CIU A favor 

 

Procés de votació: s’aprova per majoria absoluta (5 vots a favor i 2 

abstencions).  

 

 

4.- MOCIÓ PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ 

 

Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just 

pels ens locals. 

 

Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb 

l’objectiu de garantir la suficiència financera. 

 

Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és 

preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura 

econòmica, que comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als 

nostres ciutadans. 

 

Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del 

principi de connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova 

atribució de competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos 

suplementaris necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es 

tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”. 

 

Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha 

d’aprovar la seva pròpia llei de finances locals (...)”. 

 

Atès la diferencia existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos 

que els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat - que provoca 

que milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal. 

 

Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte 

Fiscal just per Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i els 

catalans, petició que abandera el Govern del país. 
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Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el 

seu compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament 

catalana que garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al 

pacte fiscal, suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb uns 

criteris de repartiment més adequats a la nostra realitat, es proposa aprovar el 

següent ACORD 

 

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances 

locals que suposi una millora en el finançament dels governs locals. 

 

Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un 

pacte fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el 

finançament de Catalunya i també dels governs locals. 

Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de 

Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM. 

 

 

Procés de votació: s’aprova  per unanimitat 

 

 

5.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES 

CAP A LA SOSTENIBILITAT 

 

Atès que com a conseqüència de les eleccions municipals del dia 22 de maig de 

2011 s’ha constituït una nova Corporació i per tant, es fa necessari nomenar 

representant de l’Ajuntament en el Comitè Executiu del Consorci Xarxa Ciutats i 

Pobles  Cap a la Sostenibilitat. 

 

Vist allò que disposa l’article 38.c) del Reglament d’Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986, pel que fa al 

nomenament de representants de la Corporació en els òrgans col·legiats de les 

entitats de les quals formi part aquest Ajuntament. 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord : 

 

Primer.-  Designar com a representant de l’Ajuntament de Montesquiu davant 

l’Associació XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT la Sra. 

Elisabet Ferreres Vergés, Alcaldessa de l’Ajuntament, que podrà en el seu cas 

delegar en altre regidor/a municipal. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la 

Sostenibilitat, pel seu coneixement i als efectes escaients. 
 

 

Procés de votació : 
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 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Abstenció 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP Abstenció 

Sr. Albert Roma Martí CIU A favor 
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Procés de votació: s’aprova per majoria absoluta (5 vots a favor i 2 

abstencions).  

 

 

6.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA 

I APROVACIÓ DELS ESTATUTS 

 

En data 11 d’octubre de 2011 proppassat el Ple de la Corporació va acordar 

concórrer i participar en les sessions i actuacions per constituir una associació 

d’ens locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que 

corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir. 

 

Posteriorment, en data 14 de desembre de 2011, es constituí a Vic l’Associació 

de Municipis per la Independència. En aquella sessió s’aprovaren els seus 

estatuts. 

 

Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 

Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, i com a conseqüència 

de la moció d’11 d’octubre de 2011, aprovada per unanimitat es proposa al Ple 

municipal  l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda 

a Vic en data 14 de desembre de 2011. 

 

Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 

 

Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per a 

l’efectivitat dels acords precedents. 

 

Quart.- Designar l’Alcaldessa o regidor/a en qui delegui per representar 

l’Ajuntament de Montesquiu davant l’Associació amb totes les facultats previstes 

en els Estatuts. 

 

Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la Presidència de l’Associació de 

Municipis per la Independència, domiciliada al Carrer Ciutat 1, de Vic. 

 

 
Intervenció dels Regidors/es  
 
El regidor Josep Salvans introdueix un redactat complementari als estatuts sotmesos a votació. 
Al mateix temps exposa diverses consideracions sobre el contingut dels estatuts citats. 
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Resposta de l’Alcaldessa:  es tindrà en compte la proposta presentada.  Aquest redactat, amb les 
consideracions corresponents, s’adjuntarà com annex a la present acta i se’n donarà coneixement a 
l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
El regidor Josep Salvans recordar que es va quedar d’acord en crear una comissió sobre aquest 
assumpte en la que hi participin tots els grups polítics del Consistori i del municipi, com ara el PSC, 
encara que no estiguin en el Consistori, i que convindria que aquesta Comissió comenci a funcionar. 
 

 

 

Procés de votació: s’aprova  per unanimitat 

 

 

7  REGIDORS 

PRECS I PREGUNTES 

 

 
Pregunta que fa el Regidor Albert Roma 

Sou i dedicació de l’Alcaldessa? Compatibilitat amb el Consell Comarcal? Afectació sobre el % de la 
subvenció del Departament de Governació? 

Resposta de l’Alcaldessa 

Ho contestaré en el següent Ple per escrit 

Pregunta que fa el Regidor Albert Roma 

A la JGL del 22 de novembre s’aprova una acceptació subvenció per a la Llar d’infants per import de 
3.000 €. Perquè no s’aprova per Ple com una altre subvenció de catorze mil euros que es va aprovar 
el novembre. 

Resposta de l’Alcaldessa 

Es mirarà i es contestarà en el proper Ple 

Prec que fa el Regidor Albert Roma 

Relació de pagaments aprovats per JGL: 1500 € al Grup Tordera Bigues Inversors 

Resposta de l’Alcaldessa 

Es contestarà per escrit en el Ple següent 

Pregunta que fa el Regidor Albert Roma 

De quina quantitat s’ha disposat de la pòlissa de crèdit 

Resposta de l’Alcaldessa 

12.000 euros 

Pregunta que fa el Regidor Albert Roma 
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Quin termini d’execució hi ha per les reformes del cementiri. Convindria separar els nínxols de la 
capella 

Resposta de l’Alcaldessa 

Es parlarà amb l’Arquitecte per a que ho tingui en compte 

Pregunta que fa  el Regidor Albert Roma 

HI ha algun acord definitiu sobre com es portarà l’explotació del pavelló? 

Resposta de l’Alcaldessa  

No. Ho estem estudiant 

Pregunta que fa el Regidor Albert Roma 

Les obres dels carrers Nou i Sant Boi, segueixen les previsions previstes? 

Resposta del Regidor Esteve Sidera Jubany 

Si, segueixen el seu curs d’acord amb la planificació prevista. 

Pregunta que fa el Regidor Josep Salvans  

Sobre la memòria del cementiri. Hi ha dos apartats on hi posa execució material i execució per 
contracte. Ho podeu explicar? 

Resposta de l’Alcaldessa i del Regidor Esteve Sidera Jubany 

Quedarem un dia amb l’Arquitecte per saber com va.  

  Liliana Vilanova   

Em sorprèn que digueu que demanem hora per a l’Arquitecte perquè el 4 de novembre vàrem 
presentar una instància per parlar amb el Regidor d’Urbanisme i l’Arquitecte per parlar de POUM i 
del PUOSC i altres projectes. Encara no se’ns ha contestat. Que es faci per escrit. 

Resposta de Regidor Esteve Sidera Jubany 

En una reunió que vàrem tenir de les de cada més amb els regidors Roma i Salvans, se’n va parlar. 
Però si ho vol per escrit, li faré per escrit. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Es possible veure l’expedient sobre l’adjudicació i criteri de ponderació del Bar de la Piscina, a més 
de veure la documentació que va presentar cada aspirant? És una instància del 20 de juny de 2011: 

fa mig any. 

Resposta de l’Alcaldessa 

Aquí també es va dir que se us donaria dia i hora, però la gestió diària no ens ho permet. No podem 
dedicar totes les hores que voldríem. Ja us donarem per escrit el dia i hora. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

L’acta del Ple de 7 de juny: vull una còpia de l’acta esmenada: 

Resposta del Secretari 

A la sortida d’aquest Ple es pot endur una còpia. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

S’ha trobat la comunicació de la Direcció General de Carreteres? 

Resposta de l’Alcaldessa 

S’ha buscat i no s’ha trobat. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

L’estudi relatiu al sou de l’Alcaldessa que ha fet la Diputació, està finalitzat. 

Resposta de l’Alcaldessa 

No, no està fet. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

L’estudi de despeses i ingressos de les escombraries, està fet?  L’informe econòmic és definitiu, 
inclòs el de la piscina? 

Resposta de l’Alcaldessa i del Regidor Esteve Sidera Jubany 

Us vàrem enviar els estudis econòmics. Si, és definitiu. De totes maneres li donaré una darrera 
ullada i ho revisaré tot. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova 

Vàrem demanar els extractes del bancs referents a les pòlisses de crèdit,  tampoc se’ns ha 
contestat. 

Resposta de l’Alcaldessa 

Ja es contestarà. 
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Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova 

Tema factures llar d’infants per justificar la subvenció? 

Resposta de l’Alcaldessa 

Se us passarà per escrit. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

En el Ple d’organització i funcionament es va dir que teníeu l’estudi econòmic pels sous i 
assistències. Vàreu dir que ho tindríem el novembre. 

Resposta de l’Alcaldessa 

Aquesta informació es donarà amb els pressupostos 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova 

Sobre els currículums dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i Substitut, tampoc se’ns ha deixat veure. 

Resposta de la Alcaldessa  

Les instàncies pendents s’aniran contestant, però ens cal temps. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova 

Sobre la subvenció sol·licitada al FEDER, com es pensen finançar, atès que tinc entès que la 
subvenció és del 50% 

Resposta de l’Alcaldessa 

És el programa “Viure al poble”. És un assumpte que donarem la informació de tot plegat bé en una 
reunió expressa o bé en el proper ple. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Podeu explicar el conveni amb Omnium Cultural per la difusió del patrimoni a Montesquiu 

Resposta de l’Alcaldessa  

Se’n va parlar amb Omnium per començar una sèrie d’excavacions i documentació sobre la batalla 
del 1714  i ens van demanar si l’Ajuntament volia participar en aquesta recerca històrica. 

Prec que fa la Regidora Liliana Vilanova  

El pavelló és utilitzat per equips de futbol i de bàsquet, com es cobra la taxa? 

Resposta de l’Alcaldessa 

No es cobra. Es signarà un conveni amb caràcter retroactiu. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

El Butlletí Municipal quan el tanqueu. Ens vàreu dir que ens avisaríeu. És per si enviem algun article 
saber a qui s’ha d’enviar i fins quan. 

Resposta del Regidor Xavier Soler i de l’Alcaldessa  

Es comença després del Ple i es tanca a finals de gener.  

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

A l’Ajuntament hi ve una persona que us dóna suport en el tema de pressupost, cobra? Amb quin 
tipus de contracte. 

Resposta de l’Alcaldessa 

De moment no cobra, tot i que com està fent una feina, cobrarà la feina que farà.  

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova 

Ràdio Montesquiu, quins passos s’han fet. 

Resposta del Regidor Xavier Soler 

En Francesc López s’encarregarà de fer la feina, que és una persona que havia treballat a Ràdio 
Taradell; amb tres o quatre col·laboradors seus. Volen obrir a partir de febrer. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

El bar del pavelló es donarà a concessió 

Resposta de l’Alcaldessa  

De moment no. Ara estem elaborant el reglament d’ús. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova 

El Bar de les piscines? 

Resposta de l’Alcaldessa  

Se n’ha d’acabar de parlar. De moment hi ha un contracte vigent. 

Prec que fa la Regidora Liliana Vilanova  
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Com es resoldran el tema dels comptes del 2010. 

Resposta de l’Alcaldessa  

Us ho contestarem per escrit i ben explicat. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Tema consultori municipal: s’ha prorrogat el conveni? 

Resposta de l’Alcaldessa  

Hem de considerar prorrogat el conveni 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Perquè venen dues persones a fer la comptabilitat municipal i no es fa des de la intervenció? 

Resposta de l’Alcaldessa  

L’Ajuntament no pot assumir el cost d’un Secretari-Interventor a jornada completa. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova 

El taulells d’anuncis externs que es va prendre el compromís d’instal·lar? 

Resposta de l’Alcaldessa  

Es va començar per les escoles i el proper es posarà a l’Ajuntament. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova 

Perquè Construccions Queralt te treballant treballadors de Construccions Serradell. 

Resposta de l’Alcaldessa  

Perquè ho han subcontractat una part  de l’obra a Construccions Serradell. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova 

Totes les mocions que es diu que s’han d’enviar a qui correspongui, s’han enviat? Podem veure tots 
els comprovants? 

Resposta de l’Alcaldessa 

En el Proper Ple se us donaran  

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Se’ns va dir que ens faríeu arribar còpia del reglament de l’Ordenança de creació i funcionament de 
la seu electrònica. 

Resposta del Regidor Esteve Sidera Jubany 

Es va entregar en ma el dia de la reunió però ells (els de la CUP-APM) no hi van assistir 

 

 

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

2/4 de 6 de la tarda,  de la que s’estén la present acta. En dono fe.  

 


