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PLE ORDINARI DE 10 DE JULIOL DE  2012 

 

 

A les 4 de la tarda del dimarts dia 10 de juliol de 2012, es constitueix en sessió 

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

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

 

 

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

 

I amb l’assistència dels regidors/es següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU 

 

 

Assistits per la secretària-interventora acctal. Maria Rosa Vilaplana Penella, 

habilitada per Decret d’Alcaldia núm. 18/2012 de 3 d’abril.  

 

Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència a les 4 i 5 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 17 d’abril de 2012 

  Acta de ple extraordinari de 8 de maig de 2012 

  Acta de ple extraordinari i urgent de 14 de maig de 2012 

 

2. Donar compte dels Decrets i resolucions d’alcaldia 

3. Aprovació del reglament d’ús de la pista poliesportiva. 

4. Aprovació revisió padró d’habitants a 1.01.2012. 

5. Fixació de festes locals per 2013. 

6. Adhesió a l’organització especial Osona Turisme. 

7. Agraïments 

 

Mocions del grup municipal d’ERC 

 

8. Moció de compensació per l’increment de l’IBI. 

9. Moció contra la disminució d’ajuts per situacions de discapacitat. 
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10. Moció sobre la unitat lingüística de la llengua catalana. 

 

 

 

 

 

Mocions del grup municipal d’APM-CUP 

 

11. Moció pel control de plagues de coloms. 

12. Moció per la reparació de les escales de la Residència per a gent 

gran. 

13. Moció per sol·licitar a ADIF la senyalització del pas a nivell. 

14. Moció pel trasllat de contenidors de la zona del safareig. 

15. Precs i preguntes 

 

 

1 A01-PLE 

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS 

 

Acta de ple ordinari de 17 d’abril de 2012 

 

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

l’acta del ple de 17 d’abril de 2012.  

S’aprova per unanimitat. 

 

Acta de ple extraordinari de 8 de maig de 2012 

 

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

l’acta del ple de 8 de maig de 2012.  

S’aprova per unanimitat. 

 

Acta de ple extraordinari i urgent de 14 de maig de 2012 

 

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

l’acta del ple de 14 de maig de 2012.  

S’aprova per unanimitat. 

 

 

2 A05.01 – RESOLUCIONS I DECRETS 

DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

 

Per l’Alcaldessa es dóna compte dels decrets següents:  

Del Decret núm. 20/2012, de 17 d’abril al 36/2012 de 5 de juliol 

RELACIÓ DECRETS 

Núm. 

Decret 

data Contingut 
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20/2012 17/04 Ajornament sessió ordinària Junta de Govern 

21/2012 23/04 Nomenament alcalde accidental 

22/2012 23/04 Aprovació de despesa 

23/2012 23/04 Aprovació de despesa 

24/2012 23/04 Aprovació de despesa 

25/2012 23/04 Aprovació de despesa 

26/2012 03/05 Convocatòria de ple extraordinari 

27/2012 02/05 Incorporació romanent 2011 

28/2012 08/05 Aprovació relació admesos i exclosos procés selecció 

socorristes 2012 

29/2012 11/05  Convocatòria de ple extraordinari i urgent  

30/2012 14/05 Convocatòria Comissió Especial de Comptes 

31/2012 17/05 Proposta de contractació socorristes estiu 2012 

32/2012 31/05 Nomenament secretària accidental reunió C.E. Comptes 

33/2012 13/06 Nomenament secretària-interventora acctal. per absència 

titular 

34/2012 14/06 Expedient per redacció reglament d’ús pista poliesportiva 

35/2012 15/06 Aprovació certificació 7 obres d’urbanització carrers Nou i Sant 

Boi 

36/2012 05/07 Convocatòria de ple ordinari 

 

 
Intervenció dels regidors/es 

 

La regidora  Sra. Liliana Vilanova pregunta pel Decret 33/2012 : vol saber si a la persona que està 
substituint el secretari se li paga un plus i si cal un secretari, considerant que hi ha una persona 
suficientment capacitada. 

La Sra, Alcaldessa explica que l’Ajuntament necessita un secretari. Que s’ha informat a Governació i 
l’Ajuntament no està exempt de mantenir aquesta plaça , que s’ha fet aquest nomenament de 
secretària accidental i s’està tramitant una comissió circumstancial per mentre no hi hagi secretari. 

La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si no es podrien utilitzar els serveis jurídics del Consell 
Comarcal d’Osona. 

Respon la Sra. Alcaldessa que no, que necessitem un secretari i amb el del Consell Comarcal no en 
tenim prou. 

Pregunta el regidor Sr. Josep Salvans si és legal poder ajuntar tots els dies que ha acumulat el 
secretari per ser fora de l’Ajuntament. 

La Sra. Alcaldessa explica que ha estat a Governació i que sí que és legal. 

El regidor Sr. Esteve Sidera confirma aquesta legalitat i afegeix que encara podria haver fet més dies 
de festa. 

La regidora Sra. Liliana Vilanova pegunta quins han estat els criteris de selecció dels socorristes de la 
piscina. 

La Sra. Alcaldessa explica que hi havia aprovades unes bases i el tribunal qualificador es va reunir i va 
anar computant els punts de cada persona presentada. 

El regidor Sr. Josep Salvans pregunta com és que no s’ha fet entrevista, i remarca la importància 
d’aquesta, en la seva opinió, per fer-se una idea molt aproximada de la persona i poder tenir més 
elements de valoració. 

Respon la Sra. Alcaldessa que es pot tenir en compte per a la propera temporada. 

La regidora Sra. Liliana Vilanova demana poder tenir una còpia de les bases d’aquest procés de 
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selecció. 

La Sra. Alcaldessa diu que se’ls lliurarà. 

La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si la incorporació de romanent feta per Decret 27/2012 
correspon a les factures pagades amb els diners que va avançar la Diputació de Barcelona. 

La Sra. Alcaldessa respon en sentit afirmatiu. 

El regidor Sr. Josep Salvans pregunta per quin motiu s’incorporen 65.000€ pel concepte de 
clavegueram i , en canvi, les despeses que s’aproven pel mateix concepte són superiors? La regidora 
Sra. Liliana Vilanova pregunta de quina claveguera estem parlant. 

Respon la Sra. Alcaldessa que hi ha una part d’obra subvencionada i una altra que no ho està i l’ha de 
pagar l’Ajuntament. I respon que efectivament és la claveguera que passa per sota el terreny que hi 
ha entre el Passatge Parramon i el Carrer Plaçola. 

 

La Corporació es dóna per assabentada 

 

 

3 ORDENANCES I REGLAMENTS 

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ÚS DE LA PISTA 

POLIESPORTIVA DE MONTESQUIU 

 

 

Vist l’avantprojecte de reglament d’ús de la pista poliesportiva municipal redactat 

per la comissió d’estudi constituïda per decret d’alcaldia núm. 34 de data 14 de 

juny de 2012, en compliment d’allò previst per l’article 62 del Reglament d’Obres, 

Activitats i Serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny. 

Vist que l’aprovació de les ordenances i reglaments és una competència del Ple 

municipal de caràcter indelegable i vist l’informe favorable de secretaria-

intervenció. 

 

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

Primer.- Aprovar inicialment el reglament regulador de l’ús de la pista poliesportiva 

de Montesquiu, tal i com ha estat redactat i s’acompanya. 

Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública amb inserció d’anuncis al BOP, 

al DOGC, a un diari de difusió important i al tauler d’edictes de l’Ajuntament per tal 

que durant els 30 dies hàbils següents al de l’últim anunci en diari oficial s’hi puguin 

formular al·legacions i/o reclamacions.  

En cas que no s’hi formuli cap al·legació ni reclamació durant l’exposició pública, el 

Reglament quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap acord posterior i 

es procedirà a la seva publicació íntegra al BOP. 

 

 
Intervenció dels regidors/es 

La Sra. Alcaldessa explica que aquesta proposta de reglament s’ha fet per la comissió d’estudi, a partir 
de reglaments d’instal·lacions de municipis similars i de la documentació lliurada per la Diputació. 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova diu que han quedat sorpresos perquè quan es va parlar, al Ple, de la 
pista, es va dir de posar-nos d’acord, de participar tots. Es va parlar d’estudiar, entre tots, del pavelló 
en general, de com dinamitzar-lo, arrel de les esmenes presentades per la CUP a la proposta de taxes 
per a la seva utilització. Per això ens sorprèn molt que hagueu tirat pel dret. 
Afegeix que el seu grup hi votarà en contra, per aquesta raó. 
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Respon la Sra. Alcaldessa que vam parlar de posar-nos d’acord en el tema de les taxes per a la seva 
utilització. I en qualsevol cas, ara fem l’aprovació inicial d’aquest reglament. Quan fem la propera 
reunió em comprometo a que en parlem. 
 
El regidor Sr. Josep Salvans diu que havia d’haver quedat clar que s’hauria d’haver tingut en compte 
tothom. I pregunta si l’import a satisfer per posar-hi publicitat serà també mitjançant una taxa? 
 
Se li respon que es faria via conveni, amb prèvia aprovació de l’import. 

 

 

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 En contra 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP En contra 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

La proposta és aprovada per majoria absoluta (5 vots a favor i 2 en contra).  

 

 
 

REGLAMENT D’ÚS DE LA PISTA POLIESPORTIVA JOAN SOLER I BUSQUETS DE MONTESQUIU 
 

CAPÍTOL PRELIMINAR 
 
CONCEPTE, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
Article 1. 
 
L’objecte d’aquest reglament és la regulació del correcte ús i funcionament de la pista poliesportiva de 
Montesquiu i les seves instal·lacions, tant les actuals com les que es puguin crear amb posterioritat a 
l’aprovació d’aquest Reglament.  
 

La gestió de la pista actualment és directa, a càrrec del propi Ajuntament, sota les directrius de 
l’Alcaldia i la Regidoria d’Esports.  En cas que en algun moment la gestió de la pista passés a ser 
indirecta, no seria d’aplicació aquest Reglament sinó que s’aplicaria allò previst en el corresponent 
contracte. 
 
Article 2. 
 
Quan es parla de la pista poliesportiva es fa referència no només al terreny de joc, sinó també als 
passadissos, vestuaris, accessos, serveis, dutxes, bar  i tots els béns mobles incorporats, de manera 
temporal o permanent. 

 
CAPÍTOL 1. ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS 

 
Secció 1ª. Normes generals 
 
Article 3. 
 
L’accés a la pista i les seves instal·lacions és lliure per a la ciutadania, sense cap altre limitació que el 
pagament de les taxes corresponents, quan s’escaigui, per utilitzar l’espai i les instal·lacions, 

l’observança de les normes contingudes en aquest Reglament i les limitacions de la pròpia naturalesa 
de l’equipament. 
 

Tots els usuaris/es queden subjectes a aquest Reglament i a totes les disposicions de rang 

superior relatives a la utilització de les instal·lacions esportives i municipals, així com a les que 
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afectin a la pràctica de l’activitat que s’hi porti a terme. 
 
L’accés del públic per presenciar les activitats que es realitzin a la pista tindrà caràcter gratuït, tret 
d’aquelles per a les que s’estableixi el pagament d’una entrada i, amb la prèvia autorització de 
l’Ajuntament. 
 
Article 4.  
 
No està permès l’accés d’animals a la pista. 
Els gossos d’assistència tindran accés a la pista i a tots els espais i/o instal·lacions a les que tingui 
accés el/la seu/va responsable. 
 
Article 5. 
 
La pista poliesportiva es destinarà a les pràctiques següents : 
 

- Futbol-sala 
- bàsquet 
- mini-bàsquet 
- hàndbol 
- Esport d’iniciació 
- Esports de competició   
- Educació física escolar 
- Serveis propis de l’Ajuntament de Montesquiu 
- Activitat física i esportiva de lleure 
- Activitat amb un component de salut 

 
També s’hi podran practicar altres activitats físiques i esportives, recreatives o culturals, sempre que 
sigui tècnicament possible i amb l’autorització municipal. 
 
Article 6. 
 
L’Ajuntament de Montesquiu té contractada una assegurança de responsabilitat civil per respondre del 
funcionament de les seves instal·lacions. En cap cas, però, respondrà dels riscs d’accidents derivats de 
la pròpia activitat autoritzada, que haurà d’estar coberta per l’assegurança dels usuaris/es. 
 
  
Article 7. 
 
La gestió de la pista poliesportiva de Montesquiu i les seves instal·lacions és directa, a càrrec de 
personal depenent de l’Ajuntament, sota les directrius de l’Alcaldia i del regidor d’esports. 
 

En tot cas, si l’Ajuntament ho considerés convenient, es podria acordar la gestió indirecta, per mitjà 
de qualsevol de les figures legalment vigents. 
 
Article 8. 
 
Qualsevol queixa, reclamació, observació o suggeriment relativa a l’estat de les instal·lacions o a la 
seva gestió s’haurà de fer a l’Ajuntament de Montesquiu. Així mateix, els usuaris/es comunicaran a 
l’Ajuntament qualsevol desperfecte ocasionat o detectat. 

 
Secció 2ª. Els usuaris/es  
 
Article 9. 
 
Es distingeixen els tipus d’usuaris/es següents : 
 

- Abonats Usuaris/es d’activitats puntuals 
- No abonats 
- Membres de grups, entitats, associacions amb conveni amb l’Ajuntament 
- Públic : són aquelles persones que no participen en les activitats esportives o d’altre tipus i 

que fan ús dels espais habilitats : graderies, serveis i altres espais oberts al públic. 
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Poden ser usuaris/es de la pista poliesportiva de Montesquiu totes les persones de Montesquiu, 
individuals o en grups,  que pertanyin a clubs o entitats esportives, els centres escolars, els grups, 
col·lectius i associacions, amb finalitats esportives o no, amb o sense ànim de lucre. 
 
També poden ser usuaris/es de la pista les persones individuals o en grups, d’altres poblacions, 
sempre segons la disponibilitat horària i d’espai i, amb la prèvia autorització municipal.  
 
Article 10.  
 

Els usuaris/es de la pista i les seves instal·lacions tenen dret a trobar-les en les degudes 

condicions per a la pràctica de l’esport o activitat autoritzada, i la obligació de mantenir-les i 

conservar-les en el mateix estat. Cal fer ús de les papereres, respectar el mobiliari i els materials d’ús 
col·lectiu que hi pugui haver en cada moment, així com al resta de béns mobles i d’elements de les 
instal·lacions. 
 
Article 11. 
 
L’accés a l’espai de joc i vestidors està restringit als esportistes o persones individuals o en grup que 
hi realitzin l’esport o l’activitat autoritzada per l’Ajuntament. 

No es podrà accedir al terreny de joc amb calçat de carrer i caldrà anar convenientment equipat per a 
l’esport o activitat a realitzar. 
 
Secció 3ª. De  la sol·licitud d’autorització per a l’ús de la pista 
 
Article 12. 
 
La sol·licitud d’ús de la pista poliesportiva es farà mitjançant escrit adreçat a l’Alcaldia/Regidoria 
d’Esports. Una vegada autoritzada una sol·licitud d’utilització de les instal·lacions, s’haurà d’abonar el 
preu públic o la taxa establerts, si és el cas. Els usuaris/es acreditaran aquest pagament, en cas de 
ser requerits per l’Ajuntament. 
 
Article 13.  
 
Les autoritzacions per a l’ús de la pista son personals i intransferibles.  
 
Podran ser : 
 
13.1 anuals  
L’autorització tindrà validesa fins l’acabament de la temporada esportiva per a la qual ha estat 
autoritzat l’ús de la pista. En cap cas no s’autoritzarà l’ús per un període superior a una temporada. 
 
13.2. puntuals 
La seva validesa vindrà marcada per les dates i hores que constin a l’autorització i, la seva utilització 
podrà anar més enllà d’allò aprovat en un principi. 
 
Article 14. 
 
L’Ajuntament de Montesquiu es reserva el dret a deixar sense efecte una autorització d’ús de la pista 
en una o més dates o franges horàries, en casos excepcionals en que s’hagués d’atendre una petició 
extraordinària o en cas d’actes organitzats pel mateix Ajuntament. Aquesta circumstància es 
comunicarà als interessats amb la deguda antelació, tret que la necessitat d’ús de la pista fos 
sobrevinguda.  
 
Article 15.  
Secció 4ª. Preferències 
 
Tindran preferència les entitats, grups o persones individuals, associacions, clubs  del municipi. 
La preferència en l’autorització, en aquests casos,  vindrà donada pel registre d’entrada de la 
sol·licitud. 
L’Alcaldia/Regidoria d’Esports manté la facultat d’atorgar autorització per a la utilització de la pista en 
casos excepcionals. 
 
Article 16. 
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L’Ajuntament de Montesquiu es reserva la facultat de deixar sense efecte les autoritzacions atorgades 

abans que venci el termini establert, total o parcialment, per causa d’interès públic. En aquest 

cas, es comunicarà als interessats a la major brevetat possible. 

 
També es podrà deixar sense efecte l’autorització d’ús atorgada, per incompliment de les obligacions 
dels usuaris/es de les instal·lacions contingudes ena quest Reglament i en la normativa d’aplicació. 
 
Article 17. 
 
En cas d’assistència de públic, espectadors/es o acompanyants, els usuaris/es hauran de garantir 
l’ordre i el comportament cívic dels mateixos, així com el respecte i bon ús de les instal·lacions i els 
béns mobles que s’hi continguin. 
 
Article 18. 
 
Totes aquelles persones individuals o en grups que utilitzin material de manera incorrecta, no el facin 
servir per allò que està destinat, el malmetin expressament o no actuïn de bona fe, seran 
responsables de la seva reposició, sense perjudici de la responsabilitat que pugui comportar la seva 

actuació. 
 
Article 19. 
 
No es podrà treure material de la pista per fer-lo servir a l’exterior o en altres instal·lacions,  sense 
l’autorització expressa de l’Ajuntament de Montesquiu. Qualsevol desperfecte ocasionat al material 
fora de les instal·lacions anirà a càrrec del sol·licitant. 

 
Secció 5ª. Taxes 
 
Article 20 
 
Per la utilització de la pista poliesportiva i les seves instal·lacions s’abonaran les taxes de l’Ordenança 
Fiscal número 15 aprovada definitivament pel Ple de data 8 de maig de 2012, que  estaran vigents per 
mentre el Ple municipal no n’acordi la seva modificació. 
 
Quan per causes no imputables als interessats no es pogués realitzar l’activitat autoritzada, es podrà 
procedir a la compensació que correspongui. 
 
Secció 6ª. Sobre la publicitat 
 
Article 21 
 
L’òrgan competent podrà autoritzar la instal·lació de publicitat a la pista poliesportiva de Montesquiu. 
Els drets econòmics derivats de la col·locació de publicitat, sigui quin sigui el seu suport físic, gràfic o 
pantalla d’imatge, estàtic o mòbil, permanent o no, seran de titularitat municipal. 
 
Article 22. 
 
L’Ajuntament de Montesquiu podrà cedir l’explotació del local destinat a bar i/o qualsevol altre espai 
de les instal·lacions dedicat a la venda de consumibles, sota contracte o llicència i, d’acord amb la 
normativa vigent. 
 

Article 23. 
 
No és permès de menjar a les instal·lacions de la pista poliesportiva, tret de la zona destinada a bar. 
Tampoc es podrà accedir a les instal·lacions amb vasos de vidre ni metàl·lics, tret de la zona 
destinada a bar. 
 
Tampoc és permès de fumar a les instal·lacions de la pista. Pel que fa a la venda de tabac a l’espai 
destinat a bar , s’observarà la normativa d’aplicació en cada moment. 
 
Article 24. 
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Règim disciplinari 
 
Les infraccions a aquest Reglament podran ser : 
 
23.1 infraccions lleus 
Són infraccions lleus les següents : 
 

- Impedir el lliure accés a les instal·lacions 
- Accedir a les instal·lacions amb animals no autoritzats 
- Utilitzar de manera incorrecta les instal·lacions i els materials 
- Fer un ús indegut de les claus dels accessos a les instal·lacions 
- Destinar les instal·lacions a activitats diferents a les autoritzades 
- No respectar els calendaris/horaris establerts per a les activitats autoritzades 
- No retornar el material cedit en el moment i lloc fixat 
- No respectar les limitacions de consum de menjar, begudes i tabac establertes 

  
23.2 infraccions greus 
Són infraccions greus les següents : 
 

- L’acumulació de 3 faltes lleus en un període de 2 anys 
- La instal·lació de publicitat a la pista i les seves instal·lacions sense la deguda autorització de 

l’Ajuntament 
- La manca de respecte de paraula o fets cap els responsables i/o usuaris/es de la pista  

 
23.3 infraccions molt greus 
Són infraccions molt greus les següents : 
 

- L’acumulació de 3 faltes greus en un període de 2 anys 
- Utilitzar la pista i les seves instal·lacions sense la corresponent autorització 

 
Article 25. Sancions 
 
A les infraccions previstes a l’article anterior li correspondran les sancions següents : 
 
Infraccions lleus 
 

- Expulsió de les instal·lacions 
- Suspensió de l’autorització per un termini de fins a 7 dies  
- Multa de 15 a 50€. 

 
Infraccions greus 
 

- Suspensió de l’autorització per un termini de fins a 15 dies 
- Multa de 50 a 250€  

 
Infraccions molt greus 
 

- Suspensió de l’autorització per a la utilització de la pista i les seves instal·lacions per un 
termini de fins a 3 mesos o retirada de l’autorització 

- Multa de 250 a 500€. 
 
Per a la imposició de sancions es tramitarà el procediment corresponent establert per la normativa 
d’aplicació, amb audiència de l’interessat/a.  
 
Disposició Final 
 
Aquest Reglament entrarà en vigor un cop hagi estat publicat íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i serà vigent, en tant no sigui modificat o derogat.   
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4 APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS A 1.01.2012. 

 

Vist allò que preveu la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística de data 17 de 

novembre de 2005, per la que es dicten instruccions tècniques per als ajuntaments 

relatives a la revisió anual del Padró d’Habitants. 

 

Vist que la Diputació de Barcelona ja ha presentat a l’INE els fitxers amb les 

al·legacions corresponents a les observacions o incidències manifestades i,  vist el 

resultat de la gestió del padró a 1 de gener de 2012, amb un total de 921 persones. 

 

 Es proposa al ple municipal l’adopció del següent acord : 

 

Aprovar el resultat de la revisió del padró municipal d’habitants a data 1 de gener 

de 2012, amb un total de 921 persones, i comunicar-ho a l’INE, pel seu 

coneixement i als efectes oportuns. 

 

 
Intervenció dels regidors/es 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si l’Ajuntament sap quants homes i dones hi ha al padró 
d’habitants. 
 
Respon la Sra. Alcaldessa que aquesta vegada les xifres són totals però que si es vol saber com està 
distribuït el padró es pot consultar. 
 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

 

5  FIXACIÓ DE FESTES LOCALS DE L’ANY 2013.- 

 

Vista l’Ordre EMO/185/2012, de 22 de juny, publicada al DOGC núm. 6159 de 28 

de juny, per la qual s’estableix el calendari de fetes laborals de Catalunya per a 

l’any 2012, i atès que cal que cada municipi estableixi quines són les dates de les 

dues festes de caràcter local, en compliment del que estableix l’article 37.2 de 

l’Estatut dels treballadors. 

 

Atès allò que estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/1993, de 28 de juliol, i 

considerant que cal trametre al Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya l’acord de designació de les dates de les festes locals 

esmentades abans del 30 de setembre. 

 

Vist que es considera procedent fixar les dues festes locals de Montesquiu per l’any 

2013 els dies següents :  

 

1- 28 de març de 2013. 

2- 20 de maig de 2013 (2ª Pasqua) 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Fixar les dues festes locals de Montesquiu per l’any 2013 : els dies 28 de 

març i 20 de maig de 2013 (2ª Pasqua). 
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Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya, pel seu coneixement i als efectes escaients. 

 
Intervenció dels regidors/es 
 
El regidor Sr. Frederic Trapé diu que troba que les festes s’han triat per empalmar amb Setmana santa i 
per fer un cap de setmana més llarg, i això fa que la gent marxi del poble. Li hauria agradat més seguir 
Un criteri que fes més poble, com per exemple triar Sant Roc, i és per aquest motiu que el seu grup 
s’abstindrà. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que s’han proposat aquestes dates perquè l’any 2013 molts altres dies ja són 
festius. 
 

 

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 A favor 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP A favor 

Srfrederic Trapé Farrés CIU Abstenció 

 

La proposta és aprovada per majoria absoluta (6 vots a favor i 1 abstenció).  

 

 

6  
ADHESIÓ A L’ORGANITZACIÓ ESPECIAL OSONA TURISME 

 

 

De conformitat amb l’article 25, lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases del règim local; l’article 66 lletra n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de 

Catalunya; els municipis, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les 

seves competències han d’exercir, entre d’altres, les de l’àmbit del turisme. 

 

La instrumentació del turisme planteja la necessitat de treballar en la reordenació 

de la gestió territorial del turisme, com una nova etapa que permeti avançar davant 

els nous reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant 

noves eines on l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica. 

 

El Consell Comarcal d’Osona té constituïda l’organització especial Osona Turisme, 

sense personalitat jurídica pròpia. La finalitat d’Osona Turisme és la promoció del 

turisme en el territori de la comarca d’Osona i l’assessorament als ens locals. En 

l’actualitat, preveu la participació en aquesta organització especial a tots els 

municipis de la comarca d’Osona, les entitats sense ànim de lucre i entitats 

públiques d’àmbit supramunicipal i/o de caràcter associatiu, sempre que facin 

efectiva l’aportació anual per a la promoció turística que el Consell Comarcal 

d’Osona estableixi per cada anualitat. 

 

Atès que aquest ajuntament està disposat a formar part de l’organització especial 

Osona Turisme i a abonar l’aportació econòmica que es fixi en cada moment. 
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Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels acords següents: 

 

Primer.-  Adherir-se, amb plenitud de drets i obligacions, a l’organització especial 

Osona Turisme del Consell Comarcal d’Osona com a òrgan de participació per a la 

promoció del turisme en el territori de la comarca d’Osona i l’assessorament als ens 

locals i aprovar una despesa, per enguany, per import de 100,00€ amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 121-466 del pressupost de despeses de 2012. 

 

Segon.-  Designar al President/a del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, 

com a representant per delegació d’aquest municipi,  per a formar part del Consell 

General de l’organització especial Osona Turisme. 

 

Tercer.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona. 

 

 
Intervenció dels regidors/es 
 
La Sra. Alcaldessa explica que amb aquest tema hi ha hagut una mica de malentès, pel que fa a 
l’adhesió dels Ajuntaments. Va semblar que es potenciaria massa Vic, en detriment dels altres 
municipis. Per això, s’jan estat fent reunions i s’ha arribat a l’acord de formar part d’aquesta 
organització especial Osona Turisme, a través del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, del que 
formem part. 
 
Si ho tinc ben entès, Osona Turisme rebrà una subvenció de la Diputació de Barcelona. La quota anual 
que pagarem, a finals d’any revertirà sempre en el poble i, en definitiva, es tracta que tots estem units i 
tirem endavant la comarca. 
 
El regidor Sr. Josep Salvans pregunta si es podrà controlar l’actuació del Consorci i si aquest mantindrà 
la seva independència i seguirà funcionant com fins ara. 
 
La Sra. Alcaldessa respon que el Consorci formarà part d’Osona Turisme, amb la presència a les 
reunions d’una persona, el/la President/a del Consorci que hi serà en representació de l’Ajuntament i, 
per tant, amb les directrius de l’Ajuntament. 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta perquè la proposta d’adhesió parla de pagar 100€ mentre 
que les taules d’import a satisfer pels diferents pobles adherits és de 300€. I també manifesta la seva 
preocupació pel cas que l’Ajuntament no volgués pagar, doncs els establiments turístics del municipi no 

es beneficiarien de les accions d’Osona Turisme.     
 
El regidor Sr. Josep Salvans es vol assegurar que Montesquiu no pagarà mai una quota superior a 
300€. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que per l’any 2012 són 100€ perquè només hi serem presents una part de 
l’any. Si la quota de 300€ per l’any 2013  canviés, l’Ajuntament sempre podrà decidir si li interessa. 
Insisteix que s’ha assegurat a l’Ajuntament que la quota satisfeta a Osona Turisme revertirà a 
Montesquiu. Proposa de modificar el redactat de la proposta i canviar “vigent” per “2012”. La qual cosa 
és acceptada per tots els presents. 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova diu que la seva postura amb aquest tema és molt crítica i que cal estar 
segurs que les quotes que pagui l’Ajuntament revertiran en productes de Montesquiu, i no del Bisaura. 
 
Finalment la Sra. Alcaldessa recorda els assistents que la presència de l’Ajuntament de Montesquiu al 
desaparegut Consorci de Paisatges del Ter representava unes quotes més cares que les que es pagaran 
a Osona Turisme.   
 
El regidor Sr. Josep Salvans insisteix que si Montesquiu no n’acaba traient res, les quotes resultaran 
cares. 
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La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

 

 

7 
 
AGRAÏMENTS 

 

 

L’Ajuntament de Montesquiu vol retre homenatge a dues persones que, de manera 

diferent però amb la mateixa intensitat,  han treballat pel poble : la Sra. Elvira 

González i el Sr. Pere Munt Castells. 

La Sra. Elvira González Aragonés, per passar tants anys obrint i tancant el 

cementiri, custodiant-ne les claus, arreglant les flors i les instal·lacions per les 

visites de Tots Sants. Sempre amb voluntat i esperit de col·laboració, de manera 

absolutament desinteressada. 

Des de l’Ajuntament i en nom del poble de Montesquiu se li agraeix , també, i molt 

especialment, la seva actitud desinteressada i sol·lícita a l’hora de vetllar per totes 

les persones malaltes en hospitals, i la seva entrega constant. 

El Sr. Pere Munt Castells, per haver estat metge de Montesquiu durant més de 40 

anys, escoltant, sent present en moments difícils, seguint els malalts dintre i fora 

del consultori. 

Per la seva més que demostrada professionalitat i pel seu propòsit, mantingut fins 

l’últim moment, de donar resposta a les necessitats del poble, sobretot en èpoques 

en què l’assistència sanitària ha estat precària. 

Una i l’altre , de manera voluntària i per jubilació, han deixat de col·laborar i 

treballar pel poble, si més no de manera oficial,  i ara és el moment de manifestar-

los el reconeixement per la seva trajectòria al municipi. 

 

Per això, es proposa al ple municipal l’adopció del següent acord : 

Reconèixer i agrair a la Sra. Elvira González i al Sr. Pere Munt Castells la seva 

dedicació al poble de Montesquiu durant tants anys, la seva solidaritat i  

col·laboració, les hores dedicades als veïns i veïnes del poble, la seva 

professionalitat i el seu esperit de servei i d’entrega als altres.  

Montesquiu, 5 de juliol de 2012.  

 

    
Intervenció dels regidors/es 
 
La Sra. Alcaldessa explica que ha semblat bé de fer aquests agraïments de manera oficial, doncs el Sr. 
Pere Munt es jubila i la Sra. Elvira González ha deixat d’ocupar-se del cementiri. 
 
El regidor Sr. Josep Salvans pregunta en què consistirà exactament aquest reconeixement, i si ho 
decidirà l’equip de govern tot sol. 
 
Respon la Sra. Alcaldessa que si el grup d’APM-CUP vol que ho decideixi l’equip de govern, així ho 
faran.  Afegeix que primer es tracta de deixar-ne constància escrita, en l’acta d’aquest Ple i, després, es 
farà un ram de flors i una placa per la Sra. González. I pel que fa al Dr. Pere Munt,  encara se n’ha 
d’acabar de parlar. 
 
El regidor Sr. Josep Salvans diu que l’Alcaldessa, en prendre possessió del càrrec, va dir que era i volia 
ser l’Alcaldessa per tot el poble, i no ho és. 
 
El regidor Sr. Esteve Sidera diu que hi ha dues maneres de participar : la constructiva i la destructiva, i 
la d’aquest grup és la segona. 
 
El regidor Sr. Frederic Trapé diu que tots els grups municipals poden aportar propostes per fer actes de 
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reconeixement a aquestes dues persones. 
 
La Sra. Alcaldessa ofereix a la resta de grups municipals si volen fer una proposta del què es podria fer, 
que la lliurin a l’Ajuntament, i quedaran per reunir-se i tractar-ho. 
 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

 

MOCIONS DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC 

 

8  MOCIÓ DE COMPENSACIÓ PER L’INCREMENT ESTATAL DE L’IMPOST 

DE BÉNS IMMOBLES. 

 

Com sigui que l’aplicació del RDL 20/2011, de 30 de desembre, de Medidas 

urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 

déficit público, i en concret el seu article 8.1 a) que determina els tipus de 

gravamen per als períodes impositius 2012 i 2013 de l’Impost sobre Béns 

Immobles, representa per Montesquiu l’increment total d’un 13,2 en els tipus de 

gravamen dels béns  ( 3,2% aprovat per l’Ajuntament per l’any 2013 i 10% 

imposat per l’Estat mitjançant el Reial Decret legislatiu expressat ). 

 

Davant la imposició realitzada per l’Estat Espanyol, menystenint l’autonomia 

municipal i forçant l’establiment de manera arbitrària d’un tipus de gravamen que 

afectarà de manera discriminatòria, sense motiu raonable d’equitat aparent, els 

contribuents del nostre municipi, trencant així el principi de progressivitat 

impositiva. 

 

Atès la impossibilitat de corregir aquest increment per la via de la modificació dels 

elements inclosos a l’ordenança fiscal (bonificacions, modificació del tipus, etc.), ja 

que l’Impost sobre Béns Immobles és un impost que merita l’1 de gener, i que per 

jurisprudència del Tribunal Suprem (STS de 16/07/93 i STS de 13/02/89) la 

retroactivitat en matèria tributària només pot ser contemplada per llei, i no per 

reglament. 

 

Atès que altres ajuntaments del nostre país ja han adoptat mesures molt similars 

en aquest mateix sentit.  

 

Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple municipal els següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Montesquiu a l’increment 

unilateral de l’IBI aprovat per Reial Decret Legislatiu de 30 de desembre de 2011 

pel Govern de l’Estat espanyol. 

 

Segon.- Endegar un pla per al foment de l’habitatge consistent en subvencionar als 

contribuents de l’IBI que a data 1 de gener de 2012 figurin empadronats a 

Montesquiu i siguin titulars del rebut corresponent al mateix immoble de 

l’empadronament. Els beneficiaris hauran d’estar al corrent del pagament del rebut 

de l’IBI. 
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Tercer.- La subvenció serà del 3,2 % ( import igual a l’increment de la quota per a 

2012 aprovada per l’Ajuntament ).  

 

Quart.- La concessió de la subvenció es farà de manera directa, mitjançant 

compensació en la quota líquida del rebut de l’Impost sobre béns immobles de 

naturalesa urbana, exercici 2013. 

 

Cinquè.- Aquesta subvenció tindrà efectes per a l’exercici de 2013, no estendrà el 

seu efecte a exercicis posteriors i, sempre depenent del que succeeixi amb la Llei 

de bases de Règim Local, pel que fa a una possible modificació de les competències 

municipals. 

 

Sisè.- Preveure la modificació de l’ordenança fiscal de l’Impost Sobre Béns 

Immobles de Montesquiu, i aprovar un tipus impositiu rebaixat per a l’exercici 

2013, que compensi l’increment imposat per l’Estat per a les unitats cadastrals 

afectades per la imposició discriminatòria que ha fixat el RDL 20/2011. 

 

Setè.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol l’adopció de les mesures legislatives que 

facin possible que el tipus de gravamen de l’impost sobre béns immobles urbans 

aplicable a l’exercici 2013 sigui el que cada ajuntament lliurement i en l’exercici de 

les seves competències, fixi en temps i forma, donant compliment a les previsions 

que a aquest efecte estan contingudes a la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

 
Intervenció dels regidors/es 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova manifesta que aquesta proposta que es presenta és la que ha redactat 
el secretari de l’Ajuntament d’acord amb la legalitat vigent, ja que així es va quedar en el ple en que es 
va deixar sobre la taula, precisament perquè el secretari redactés un text respectuós amb la llei. I per 
tant, entenem que reprenem la Moció contra l’increment de l’IBI imposat per l’Estat. 
Pregunta si no hauria estat més lògic que ens ho diguéssiu. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que el primer punt de la part dispositiva de la proposta és precisament el de 
la Moció del grup d’APM-CUP. 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova diu que en la redacció de tota la part dispositiva no hi ha intervingut. I 
que la gràcia era de fer-la de manera conjunta, després que el secretari digués ho miraré, me’n 
informaré. Recordeu quan vàrem fer la Moció sobre la corona i el rei, de manera conjunta? Doncs és 
així com hauríem d’haver fet aquesta. 
 
La Sra. Alcaldessa acaba dient que el secretari entén que la part dispositiva de la Moció d’APM-CUP no 
era correcta. 

 

 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

 

9  MOCIÓ CONTRA LA DISMINUCIÓ DELS AJUTS DE L’ESTAT A LES 

PERSONES AMB DISCAPACITAT AMB ESPECIALS DIFICULTATS 
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El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució 

de la partida per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en 

un import del 56,92%. A Catalunya representa més de 252 milions d’€. En una 

situació de crisi global, l’Ajuntament de Montesquiu considera prioritari promoure 

accions de protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben 

les persones amb discapacitat o trastorn mental amb especials dificultats d’inserció 

al mercat de treball. 

 

Per això, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord : 

 

Primer.- Demanar al Consell Comarcal d’Osona  l’aprovació urgent d’un Pla de 

polítiques actives per a les persones amb discapacitat, que contempli un model 

global que asseguri la continuïtat dels serveis d’inserció laboral a la empresa 

ordinària, amb eines com el treball amb suport, i dels Centres Especials de Treball 

(CET), i, de manera consensuada amb totes les organitzacions del sector, un Pla 

estratègic per els CET que, a partir de la singularitat i especificitat d’aquests centres 

a Catalunya, contempli mesures per a la seva sostenibilitat, reestructuració i 

revitalització amb l’objectiu de garantir la seva viabilitat financera i la seva 

competitivitat econòmica mitjançant l’impuls de línies de negoci viables, formació i 

inversió. Alhora, aquest Pla, també haurà de contemplar un model integral que 

inclogui les quanties de les subvencions en funció dels graus de discapacitat, 

característiques empresarials del centres i localització territorial d’aquests. 

 

Segon.- Demanar que es mantinguin  els ajuts als Centres Especials de Treball 

d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de 

treball de fins el 75 % del salari mínim interprofessional per als treballadors amb 

discapacitat amb especials dificultats. 

 

Tercer.- Demanar que es garanteixi que els centres especials de treball que creïn 

nous llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat amb especials 

dificultats es podran acollir a  la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de 

treball de fins el 75% del salari mínim interprofessional es puguin acollir , i que es 

garanteixi els serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a persones amb 

discapacitat amb especials dificultats. 

 

Quart.- Instar al Govern de l’Estat per tal que les aportacions  en cap cas siguin 

inferiors a les de l’any 2011.  

 

Cinquè.- Requerir per escrit, a través d’una carta, a la Ministra d’Ocupació i 

Seguretat Social, Fátima Báñez, que el Govern Estatal aporti els recursos 

econòmics suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en 

concepte de subvencions.  

 

 
Intervenció dels regidors/es 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si aquesta moció és la que es va presentar i aprovar al 
Consell Comarcal d’Osona? 
 
A la resposta afirmativa de la Sra. Alcaldessa la regidora Sra. Liliana Vilanova diu que no entén perquè 
l’ha d’aprovar l’Ajuntament, si ja s’ha fet al Consell Comarcal? 
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Respon la Sra. Alcaldessa que la proposta s’ha presentat al ple precisament per instar al Consell 
Comarcal d’Osona a que faci un pla de polítiques actives per a persones amb discapacitat. 

 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

 

10  MOCIÓ SOBRE LA UNITAT LINGÜÍSTICA DE LA LLENGUA CATALANA 

 

 

Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les Illes 

Balears, de la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent i de l’estat d’Andorra. 

 

Atès que Montesquiu s’ha caracteritzat sempre per defensar l’ús de la llengua 

pròpia i comuna, independentment que es parlin altres llengües que enriqueixen el 

nostre poble des del respecte i la tolerància. 

 

Atès que l’Ajuntament de Montesquiu ha defensat amb fermesa la immersió 

lingüística a les escoles i que tots els nens i nenes han d’estudiar en català 

independentment de la seva llengua familiar. 

 

Considerant molt greus els atacs que rep la llengua catalana des de diferents 

àmbits i que volen esquarterar la unitat de la llengua catalana així com minoritzar-

ne el seu ús. 

 

Considerant que el govern de les Illes Balears ha obert una batalla lingüística de 

primer ordre focalitzada entre altres aspectes en la decisió de dividir els alumnes 

segons la llengua en què vulguin estudiar, eliminar el català com a requisit en 

l’administració pública, obrir la porta a castellanitzar els topònims, així com la 

progressiva castellanització dels mitjans públics de comunicació. 

 

Considerant que el govern del País Valencià ja fa anys que posa traves a la 

normalització de la llengua catalana, entre altres amb la voluntat de no poder veure 

de manera recíproca les televisions TV3 i Canal9. 

 

Considerant que el govern d’Aragó nega la possibilitat que la població 

catalanoparlant de la Franja de Ponent pugui estudiar la seva llengua amb 

normalitat. I el que és més greu: ha definit la llengua que es parla a les comarques 

de la Franja –actualment unes 50.000 persones a les comarques de la Matarranya, 

el Baix Cinca, la Llitera, la Ribagorça, el Baix Aragó i el Baix Aragó–Casp- com la 

“llengua aragonesa de la part oriental”, una idea que es podria considerar de 

genocidi lingüístic. 

 

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

 

 

 Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la tenen 

com a llengua pròpia. 
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 Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves als ciutadans dels 

diferents territoris dels Països Catalans a poder viure en la seva llengua 

materna i pròpia amb normalitat. 

 

 Fer arribar els continguts d’aquesta moció als governs de Catalunya, les Illes 

Balears, el País Valencià, i als seus respectius Parlaments; així com també a 

les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Obra Cultural 

Balear, Iniciativa Cultural de la Franja i Govern de l’Aragó. 

 

 Donar suport al Correllengua 2012 com a instrument reivindicatiu de la 

societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu 

dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  

 

 Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 

Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 

desenvolupament de les activitats programades.  

 

  
Intervenció dels regidors/es 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova proposa d’afegir al punt tercer de la part dispositiva : el govern 
d’Aragó. La qual cosa és acceptada per unanimitat dels presents. 

 

 

La proposta és aprovada per unanimitat. 

 

 

MOCIONS DEL GRUP MUNICIPAL D’APM-CUP 

 

 

11  MOCIÓ PEL CONTROL DE PLAGUES DE COLOMS I PLAGUES 

DERIVADES DELS SEUS EXCREMENTS. 

 

 

El colom és un dels pocs animals que s'ha adaptat a viure a les grans ciutats. La 

similitud del medi urbà amb el seu medi natural, la falta de depredadors i 

l'abundància d'aliments, han provocat que aquest proliferi en gran mesura.  

 

Els coloms, poden ser un greu perill per a l'ésser humà i l'entorn que ens envolta 

per diverses raons:  

 

- Aniuen i es posen en els edificis, on ocasionen estralls en l'entorn, embrutant 

façanes, parets, cotxes i persones. 

- Destrueixen jardins, arbres, plantes i pedres, ja que els seus excrements són 

altament corrosius. 

- Acceleren l'envelliment de tot el mobiliari urbà i els automòbils. 

- Introdueixen altres plagues, al ser portadors de puces, paparres, àcars i 

aràcnids. 

- Contaminen aliments amb els ectoparàsits de les seves plomes i la pols que 

produeix la seva activitat. 
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- Poden comportar problemes en la salut pública, perquè poden transmetre 

malalties a persones i a animals domèstics com per exemple Salmonel·losi, 

Toxoplasmosi, Ectoparasitosi, Tuberculosi, Histoplasmosi, Aspergil·losi, 

Campilobacteriosi, febre Q, Criptococosi, Criptosporidiosi, Ornitosi, Yersiniosi... 

(dades extretes de la web de la diputació de Barcelona) 

 

Tal com també indica la Diputació de Barcelona, el control de les poblacions 

d'aus urbanes (coloms i altres ocells) correspon als ajuntaments, d'acord amb 

l'establert a l'article 16 del text refós de la llei de Protecció dels animals, i són 

aquests els responsables de prendre les mesures més adients a l'espai de 

domini públic per tal d'evitar o reduir els possibles problemes de salut, 

urbanístics i les molèsties que ocasionen, vetllant alhora per mantenir un 

equilibri que permeti la convivència amb garanties de salubritat. 

 

És per això que les actuacions estan orientades a establir plans de control integral 

d'animals on l'anàlisi de la situació de partida és fonamental per poder aplicar les 

mesures més adients. Amb aquesta finalitat, l'ajuntament pot informar als veïns i 

propietaris d'immobles, sobre les mesures que cal adoptar i si escau, prendre les 

mesures oportunes per a que s'acompleixin les directrius marcades des de 

l'ajuntament. 

 

En el marc del nostre municipi, la plaga de coloms ha arribat fins a tal punt que els 

excrements dels coloms han derivat una segona plaga de petits insectes que, a part 

de ser incòmodes pels montesquiuencs, podrien arribar a ocasionar problemes de 

salut pública ja que molts veïns s'han vist afectats per les seves picades. 

 

Vist que l'ajuntament de Montesquiu està informat de la problemàtica des de fa 

temps i que en el programa electoral de l'equip de govern ja es parlava del control 

i reducció de plagues dels coloms i tenint constància que des de la diputació de 

Barcelona s'ha ofert un recurs de suport econòmic per al desenvolupament de 

Projectes i activitats en matèria de sanitat ambiental, amb caducitat el dia 

01/03/2012, demanem que l'ajuntament atengui les peticions els veïns i veïnes que 

de manera particular han fet arribar les seves queixes i sol·licituds a l'ajuntament 

durant les últimes setmanes, ja que en alguns punts del municipi la situació 

comença a ser insostenible i perillosa per a la salut pública.   

 

Per tot això, el ple de l’Ajuntament de Montesquiu pren els següents 

ACORDS: 

 

PRIMER.- Que l'ajuntament obligui als veïns propietaris d'immobles on més 

concentració de nius de coloms i excrements hi ha, que prenguin les mesures 

necessàries per eradicar immediatament les plagues derivades dels coloms i dels 

seus excrements i les molèsties ocasionades als veïns. 

 

SEGON.- Que si els veïns no responen a les peticions de l'ajuntament, aquest actuï 

de manera ràpida i eficaç prenent les mesures oportunes per suprimir i desinfectar 

els espais de cria, d'alimentació i d'abeurament d'aquestes aus i així Alternativa per 

Montesquiu – Candidatura d’Unitat Popular  APM – CUP aconseguir acabar amb les 

plagues relacionades amb aquestes aus i els seus excrements. 
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TERCER.- Que l'ajuntament demani suport tècnic a la diputació de Barcelona sobre 

la gestió del control de les aus urbanes, emplenant la fitxa de sol·licitud 

d'assessorament en control d'aus en l'àmbit urbà que la mateixa Diputació posa a 

disposició de tots els municipis menors de 300.000 habitants a la seva web. 

 

QUART.- Que un cop realitzat aquest assessorament tècnic, l'ajuntament realitzi 

un pla de control d'aus dins del municipi, amb un seguiment periòdic, per finalitzar 

amb la superpoblació de coloms i evitar la proliferació de plagues derivades dels 

excrements i possibles propagacions de malalties. 

 

 
Intervenció dels regidors/es 

 
La Sra. Alcaldessa diu que l’Ajuntament és conscient que hi ha un problema amb els coloms, i demana 
al grup d’APM-CUP que concreti en quins punts del poble hi ha problema doncs, en els que consta a 
l’Ajuntament, ja s’hi està actuant : es fan recollides periòdiques de coloms des de fa ja molts anys, es 
demana subvenció a la Diputació – aquest any també s’ha fet -, i s’està tramitant un expedient d’ordre 
d’execució en un local per netejar. 
 
Afegeix que s’ha parlat amb Salut pública de Diputació que sempre manifesten que a Montesquiu no es 
podran eradicar mai de manera definitiva els coloms perquè hi ha menjar (pinsera) i aigua (el riu). I 
explica que l’any 2013 toca fer la recollida a Montesquiu, doncs es va alternant amb Sant Quirze, 
perquè aquestes aus van i venen. Diu que no pot dir que es farà un pla definitiu d’eradicació de coloms, 
perquè és impossible. 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova diu que creu que la resposta hauria de ser immediata, que s’hauria de 
fer una batuda ja, doncs està clar que el que s’està fent és insuficient. 
 
El regidor Sr. Josep Salvans diu que si han presentat aquesta Moció és perquè hi ha gent que diu que 
s’ha de fer alguna cosa. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que la persona que tingui un problema, presenti una instància amb la queixa 
formal del problema existent a l’immoble i l’Ajuntament ja actuarà. 

 
El regidor Sr. Frederic Trapé diu que li consta que a Sant Quirze de Besora s’ha contractat una empresa 
Per eliminar coloms, que val uns 3000€ dels quals 1500€ els reben de subvenció de la Diputació. I que 
el seu grup també entén que és un problema. 
 
Finalment la Sra. Alcaldessa diu que els veïns que s’han queixat formalment, ja estan notificats del que 
s’està fent. I pel que fa a una solució ràpida i eficaç, no hi és; el procediment és el que és i s’ha de 
seguir. 
 

 

Procés de votació : 

 
Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC En contra 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC En contra 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC En contra 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC En contra 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Abstenció 

 

La proposta és desestimada (4 vots en contra, 2 vots a favor i 1 abstenció).  

 

 

 

12  
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MOCIÓ PER A LA REPARACIÓ DE LES ESCALES DE LA RESIDÈNCIA 

“ELS TELLS” 

 

El manteniment en bon estat de les instal·lacions i espais urbans del nostre 

municipi ha de ser una constant de les actuacions municipals de l’Ajuntament. 

 

S’ha de vetllar perquè no siguin un problema a la societat i pels nostres ciutadans. 

Les escales que donen accés a la Residència “Els Tells” estan fetes malbé, hi 

manquen moltes rajoles, d’altres estan trencades i d’altres inclús desenganxades i 

desplaçades. 

 

Aquest estat pot ser causa d’un accident als ciutadans de Montesquiu que passen 

per aquest indret, i molt més perill té pels mateixos residents mancats d’algunes 

facultats, com estan, per la seva edat Per tot això, el ple de l’Ajuntament de 

Montesquiu pren el següent ACORD: 

 

1.- Que veient el perill que representa pels ciutadans i els mateixos residents, 

prendre les mesures oportunes per a procedir a la seva immediata reparació en el 

termini no inferior a un mes. 

 

 
Intervenció dels regidors/es 
 
La Sra. Alcaldessa explica que ja fa temps que aquestes escales estan malament i per això aquesta 
actuació està prevista, ja s’ha demanat el pressupost per fer-ho i s’està esperant que s’acabin les obres 
d’urbanització dels carrers i que passin les vacances, perquè es pugui fer la reparació de les escales. 
 
El regidor Sr. Josep Salvans pregunta si els treballadors de les obres dels carrers passen per sobre les 
escales, i manifesta que no entén com això pot passar. 
 
La Sra. Alcaldessa explica que és un espai públic i ara hi ha la caseta de les obres. Que s’ha trobat una 
subvenció a través de la Mancomunitat,  que es procedirà a cedir l’espai del pati a la residència Els 
Tells, per tal que la gent que hi viu tingui més intimitat, estiguin més tranquils i tinguin més llibertat, i 
que es farà tot junt. 
 
El regidor Sr. Frederic Trapé diu que aquestes escales s’han d’arreglar de manera urgent, perquè algú 
s’hi podria fer mal, i és perillós, i el cost de l’actuació tampoc deu ser massa important. 
 
El regidor Sr. Esteve Sidera explica que tot plegat val uns 3000€. 

 

 

Procés de votació : 

 
Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC En contra 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC En contra 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC En contra 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC En contra 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

La proposta és desestimada (4 vots en contra i 3 vots a favor).  

 

 

13  MOCIÓ A FAVOR QUE L'AJUNTAMENT INSTI A “ADIF” QUE 
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SENYALITZI EL PAS A NIVELL DEL TREN 

 

 

FETS 

Durant els darrers anys, i amb el traspàs de la competència a la Generalitat de 

Catalunya de les línies de trens Regionals, s'estan fent un seguit de millores en 

aquestes vies, desdoblant-se diversos trams de tram únic que suposaven una 

inseguretat i una situació de greuge comparatiu amb d'altres línies. 

 

La línia Ripoll - Puigcerdà ha estat una d'aquestes que han caigut en la falta de 

manteniment i d'inversió pública durant massa anys. El fet és que encara existeixen 

passos a nivell que no estan degudament senyalitzats. Cas aquest és el pas a nivell 

que passa per Montesquiu a l'alçada de la Font Codineta. 

 

Aquest pas a nivell transitat per persones a peu, especialment persones majors i 

nens que s'aproximen a l'entorn natural del Parc del Castell de Montesquiu, així 

com per excursionistes i/o ciclistes, suposa un element de màxima alerta i perill, i 

que en diversos casos ha provocat l'atropellament d'animals. 

 

L'oblit en que ha quedat aquesta línia de trens ha suposat que s'hagi normalitzat 

aquest pas a nivell sense cap mena de senyal d'alerta, perpetuantse una situació de 

risc que no es té perquè suportar de manera indefinida per part dels usuaris. 

 

Els responsables polítics i representants de la ciutadania tenim el deure d'actuar 

davant de situacions que generin inseguretat i on la ciutadania per si sola no té la 

capacitat per fer-ho. En aquest sentit que és prioritari que s'actuï d'una manera 

determinant sobre aquest punt, per tal d'eliminar o reduir els diversos elements de 

risc que hi ha en el lleure i passeig de les persones causat pel mal funcionament de 

l'administració. 

 

Per tot això, el ple de l’Ajuntament de Montesquiu pren els següents ACORDS: 

 

1.- La creació d'una Comissió Municipal de treball, formada per una persona 

representant de cada grup polític present al Consistori, per tal de vehicular la 

relació de l'Ajuntament amb organismes públics amb interessos al municipi, i 

fer seguiment de tots aquells acords que s'adoptin al respecte.  

 

2.- Sol·licitar una reunió amb els representants d'ADIF per tal de fer arribar la 

preocupació que senten els representants municipals pel que fa a la perillositat 

que suposa mantenir un pas a nivell transitat per peatons i ciclistes, sense 

manteniment ni elements d'alerta que en redueixin la perillositat.  

 

3.- Igualment, instar a ADIF perquè en un termini breu adopti el compromís per 

instal·lar una senyalització sonora i/o lluminosa pel pas a nivell peatonal de la Font 

Codineta. 

 

4.- Transmetre aquest acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la  

Generalitat de Catalunya. 

 

 
Intervenció dels regidors/es 
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La Sra. Alcaldessa manifesta que el seu grup també ho veu així, però no estan d’acord amb els punts1 i 
2. Ens hem reunit amb Diputació i amb ADIF, però no els podem instar a que el pas estigui més 
senyalitzat perquè s’ha de mirar la normativa. A més a més, ja se’ls ha comunicat la perillositat. 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova diu que la via és d’ADIF, i que té 5 metres a cada banda, i per tant és 
qui ha de fer els passos. 
 
El regidor Sr. Esteve Sidera explica que fa unes tres setmanes va venir un tècnic d’ADIF per veure la 
zona. 
 
El regidor Sr. Frederic Trapé diu que són conscients del perill d’aquest pas a nivell, i que cal mirar la 
normativa de senyalització per veure si es pot obligar ADIF a fer-hi una altre senyalització. Afegeix que 
es podrien tallar els arbres, que també impedeixin molt la visibilitat, i posar un altre cartell, més gros. 
 
El regidor Sr. Josep Salvans diu que això tampoc és suficient; que el pas a nivell és un perill, 
objectivament. I com a representants del poble tenim el deure de vetllar pels nostres ciutadans. Jo 
personalment vaig veure com el tren s’enduia per davant el gos d’una senyora, a la que no va 
atropellar també no sé perquè. 
Jo ja he presentat la moció demanant que es senyalitzi amb llum i soroll aquest pas a nivell. Ara, 
cadascú amb la seva consciència, cadascú sap quina responsabilitat té, i és la que és. 
 

 

 

Procés de votació : 

 
Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC En contra 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC En contra 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC En contra 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC En contra 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Abstenció 

 

La proposta és desestimada (4 vots en contra, 2 vots a favor i 1 abstenció).  

 

 

14  MOCIÓ A FAVOR DEL TRASLLAT DELS CONTENIDORS UBICATS 

DARRERA ELS SAFAREIGS I READEQUACIÓ DE LA ZONA. 

 

FETS 

Després que diverses persones del municipi s'hagin posat en contacte amb APM- UP 

per manifestar i fer palès el seu malestar per l'estat d'abandonament i deixadesa de 

la zona dels contenidors ubicats darrera els safareigs. 

 

Després d'observar, fruit de l'evidència, com moltes persones utilitzen l'espai dels 

contenidors per llençar-hi d'altres objectes i deixar escombraries fora dels 

contenidors; ja sigui perquè estan plens, ja sigui perquè les bosses no passen pels 

forats o ja sigui per deixadesa degut a que els contenidors es troben amagats i 

l'acció incívica passa més desapercebuda perquè és una zona poc habitada. 

 

Després de constatar que és un perill pels nens i nenes i per la gent que passeja 

per aquest vial ja que sempre hi ha vidres escampats pel terra i excrements de gats 

ja que és un punt on s'hi van a cagar. 
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Després de veure en reiterades ocasions que molts dels visitants i/o turistes que 

arriben al municipi utilitzen aquell espai com a mirador del riu ja que és el primer 

lloc cèntric d'accés directe al riu si hom aparca a la plaça Emili Juncadella. 

 

Per tot això, el ple de l’Ajuntament de Montesquiu pren els següents ACORDS: 

 

1.- Traslladar els contenidors en un altre punt; per exemple al voltant de    

l'escorxador municipal. 

 

2.- Posar unes tanques de fusta al voltant dels contenidors per minimitzar l'impacte 

visual. 

 

3.- Substituir els contenidors per uns bancs per fer més amable l'espai i on la gent 

pugui asseure's-hi per gaudir de l'entorn. 

 

 
Intervenció dels regidors/es 

 
La Sra. Alcaldessa diu que tenim problema amb els contenidors, com sempre. Ja es van canviar de 
davant del safareig per les queixes de pudors d’una veïna. Ara, no veiem que traslladar-los 100 metres 
hagi de canviar res. A més, ens han concedit un Feder on hi ha l’actuació d’adequació d’un tram del 
Passeig del Ter, i aprofitariem l’execució d’aquesta actuació per reubicar els contenidors i fer-hi un 
tancament de fusta. 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova demana que sigui l’equip de govern que triï un altre lloc, ja que no li 
està bé el que ha proposat APM-CUP en la seva moció. 

 
El regidor Sr. Esteve Sidera diu que no. I que canviar-los de lloc encara els deixaria més amagats i hi 
hauria més porqueria. 
 
La Sra. Alcaldessa insisteix en que es reubicaran els contenidors quan s’executi l’actuació 
subvencionada pel Feder. I ressalta que hi ha un problema d’incivisme, que no es solucionarà canviant 
la ubicació dels contenidors. 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova diu que queda molt clar quina és la postura de l’equip de govern. 
Demanem un petit trasllat dels contenidors per fer l’espai més habitable. 
 
El regidor Sr. Josep Salvans pregunta si té un cost molt elevat fer el canvi ara, sense tancar-ho amb 
fustes.  
 
El regidor Sr. Frederic Trapé diu que si es canvien els contenidors de lloc hi haurà gent del Carrer sant 
Boi que es queixarà perquè haurà d’anar massa lluny a llençar les escombraries. 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova diu que la diferència està doncs entre la porqueria i que la gent camini 
deu passes més. 

 

 

Procés de votació : 

 
Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC En contra 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC En contra 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC En contra 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC En contra 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Josep Salvans Codina  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU En contra 
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La proposta és desestimada (5 vots en contra i 2 vots a favor).  

 

 

15  PRECS I PREGUNTES 

 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta diu que els ha semblat molt estrany i els ha sorprès molt 
que no es demanés de guardar un minut de silenci a l’inici d’aquesta sessió, per la mort accidental del 
noi de 15 anys de fa uns dies. S’han posat cartells parlant de l’actuació conjunta i la unió per una 
causa, però a nosaltres només se’ns va trucar per comunicar-nos aquesta desgràcia, i ja no n’hem 
sabut res més. Ens sobta perquè lo habitual en aquests casos és convocar un ple extraordinari i 
urgent per decretar el dol oficial. Des de l’equip de govern tampoc en aquesta ocasió s’ha pogut fer 
una cosa conjunta de tot l’Ajuntament. Insisteix en la necessitat de participació. 
 

 
La regidora Liliana Vilanova pregunta si és previst augmentar les quotes de la guarderia el curs que 
ve? 
 

 
El regidor Sr. Xevi Soler respon que, tot i que la subvenció ha passat de 1800 a 1200€ i que ara serà 
segurament de 600€ per nen, no és previst d’augmentar les quotes. 
 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta com ha anat la contractació de dues persones per fer el 
casalet del juliol de la guarderia. 
 

 
Respon el regidor Sr. Xevi Soler que al gener va mantenir una reunió amb els pares i els va garantir 
que hi hauria casalet al juliol, perquè no passés com l’any passat. S’han tingut reunions successives 
amb les educadores i no es va acabar de concretar res. 
 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si és que l’Ajuntament no accepta el pacte que es va signar 
entre Ajuntament i personal, pel que fa al casalet del juliol. 
 

 
Respon el regidor Sr. Xevi Soler que ell no el va signar. I que no l’accepta. Afegeix que tenia interès 

en que fossin les dues educadores que també es fessin càrrec del casalet, per donar una continuïtat al 
servei i que els nens i nenes no estiguessin amb persones diferents de les que han estat durant el 
curs, però volia que ho fessin sense cobrar cap plus, només amb el sou habitual del mes. 
 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si és que el regidor volia que treballessin gratis el mes de 
juliol? 
 

 
Respon el regidor Sr. Xevi Soler que no, que fins i tot havien parlat de fer jornada intensiva durant el 
juliol, i que les educadores li van proposar de cobrar 600€ per fer casalet durant tres setmanes de 
juliol, de 9 a 3. I ell va dir que com a molt l’Ajuntament estaria disposat a pagar 300€, treballant 
aquestes tres setmanes, de 9 a 3. Ressalta que els diners dels que es parla per fer el casalet són a 
part del sou normal del mes de juliol i la paga extra, que ja han cobrat.   
 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si l’equip de govern és conscient que no s’ha modificat el 
pacte de condicions laborals, que ho podien haver fet al desembre de 2011 i no s’ha fet?. I afegeix 
que una de les educadores es va oferir per treballar matí i tarda per 900€. 
Segueix dient que molts pares no han dut els fill/es al casalet perquè no hi havia les educadores. I 
pregunta quin ha estat el cost de contractar dues persones per fer el casalet. 
 

 
Respon el regidor Sr. Xevi Soler que valdrà uns 1000€ bruts cada una, més o menys. Que serà una 
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ruïna. I que  a la reunió mantinguda amb les educadores no es va oferir el            servei per 900€. 
 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si no creuen que hauria estat més econòmic fer el casalet 
amb les educadores habituals. Les educadores ja tenien la seguretat social pagada. 
 

 
Respon el regidor Sr. Esteve Sidera que això és antiètic. I que les educadores volien fer vacances 
. 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova diu que el que acaba de manifestar el regidor Sr. Esteve Sidera és 
molt lleig. Que és antiètic vulnerar el conveni signat per l’Ajuntament i gastar més diners, uns diners 
que no són de l’equip de govern sinó del poble, i que l’Ajuntament no ha estat eficaç ni eficient 
gastant els diners públics, en aquest cas. 
 
El regidor Sr. Josep Salvans diu que s’han gastat més diners dels que calia gastar i que això 
efectivament no és una gestió eficaç. 
 
La Sra. Alcaldessa pregunta a aquests dos regidors si s’han mirat la partida de despeses relativa a la 

seguretat social? 
 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta com és que s’ha atorgat la concessió de l’explotació del bar 
de les piscines a una persona que no hi treballa? 
 

 
Respon el regidor Sr. Esteve Sidera que els tractes són fets amb el Sr. Josep Bonfill i la relació de 
l’Ajuntament és amb ell. 
 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta com es graduaran les sancions per infraccions a les normes 
d’ús de la pista poliesportiva, i com s’imposaran. 
 

 

La secretària explica que caldria acordar quin import correspondria a cada infracció, i que la imposició 
de sancions de moment és de mal fer, per fer que això no ha d’impedir que figurin a l’ordenança o 
reglament d’ús corresponent. 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si l’Ajuntament té previst adherir-se al conveni que ha 
signat el Consell Comarcal d’Osona amb la Protectora d’animals. 
 

 
Respon la Sra. Alcaldessa que aquest tema està pendent, perquè no hi ha estipulada una quota a 
pagar per Montesquiu i fins que no conegui quina seria, l’Ajuntament ho té parat. 
 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova diu que els falten actes de les juntes de govern, que va demanar que 
se’ls lliuressin abans dels plens i no s’ha fet. 
 

 
Respon la Sra. Alcaldessa que la setmana que ve les tindran. 
 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta quina actuació s’ha demanat al Feder i quin ajut s’ha 
atorgat. 
 

 
La Sra. Alcaldessa explica que l’actuació val uns 400.000€ i consisteix en l’adequació de l’últim tram 
del Passeig del Ter, per fer-ne un passeig amb mobiliari urbà i faroles, fins la Font d’en Nando 
combinant el tema de senders i la marxa nòrdica,  i que es començarà després de les vacances 
d’estiu. 
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La regidora Sra. Liliana Vilanova demana que abans d’acabar el ple es guardi un minut de silenci per 
la mort del noi de 15 anys ocorreguda fa uns dies. 
 

 

La Sra. Alcaldessa s’hi mostra d’acord. 

 
 
El regidor Sr. Frederic Trapé pregunta quina és ara mateix la situació de la família d’aquest noi. I què 
es farà si no disposen dels diners necessaris per repatriar el cos del noi. 
  

 
La Sra. Alcaldessa respon que es va obrir un compte per fer donacions per a la família, i que s’han 
posat guardioles als comerços, i s’ha donat informació i suport a la família sobre tots els tràmits a fer. 
S’han recollit 2.400€, i el trasllat del cos del noi a Senegal val 5.700€ més els bitllets d’avió. Afegeix 
que se li va oferir al seu pare la possibilitat d’enterrar el noi al cementiri municipal o d’incinerar-lo, a 
càrrec de l’Ajuntament, i que aquest oferiment no va ser acceptat. S’està en contacte amb 
associacions de persones de Senegal per veure com més se’ls pot ajudar. 
 

 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si l’Ajuntament té previst fer algun donatiu. I manifesta que 
el seu grup està molt decebut 
 

 
Respon la Sra. Alcaldessa que ja es veurà, quan l’Ajuntament sàpiga què vol fer la família. 
  

 
El regidor Frederic Trapé pregunta què es pensa fer per evitar que s’aparqui al Carrer Major, quan les 
obres estiguin acabades, doncs sense voreres i sense municipals la gent aparcarà on vulgui. 
 

 
Respon la Sra. Alcaldessa que no s’hi deixarà aparcar, que només hi haurà zona per càrrega i 
descàrrega i que a la zona de la dreta pujant hi haurà pilones i jardineres. 
 

 
El regidor Sr. Frederic Trapé diu que han rebut alguna crítica del servei de recollida d’escombraries i 
no sap si el servei acaba anant del tot bé. 
 

 
La Sra. Alcaldessa diu que estem mirant preus perquè l’empresa Vigfa no acaba de complir amb el 
contracte i no hi ha manera. 
 

 
El regidor Sr. Frederic Trapé pregunta com ha quedat el tema del consultori. 
 

 
La Sra. Alcaldessa diu que de moment hi ha assignat un metge i que el CAP de Sant Quirze de Besora 
ens ha de fer arribar el calendari. En principi, a l’agost hi ha d’haver metge. 
 

 
El regidor Sr. Frederic Trapé pregunta com està la matrícula per la guarderia pel setembre. 
 

 
Respon el regidor Sr. Xevi Soler que només hi ha matriculats 4 nens, i que potser hi haurà un cinquè. 
Serà una ruïna. No demanarem però més diners als pares. També serà una mala gestió per part 
meva. En relació a la resposta anterior, no és el mateix pagar 900€ per tres setmanes que 1000€ per 
tot el mes fins el dia 31. 

 

 
El regidor Sr. Frederic Trapé pregunta si no es podria posar un rètol advertint del perill del pas a 
nivell, abans del canal, en terrenys que no sigui d’Adif? 
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Respon el regidor Sr. Esteve Sidera que si es pogués posar s’hauria de posar a La Pèrgola. 
 

 
El regidor Sr. Josep Salvans insisteix que el que es demanava era una cosa útil en moments reals de 
perill. 

 
I el regidor Sr. Esteve Sidera manifesta que el que s’ha de buscar és un pas. 
 

 

 

I sense més intervencions, el Ple guarda un minut de silenci per la mort del noi 

Mahamadou Sada Balde. 

 

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

quan passen 9 minuts de les 6 de la tarda,  de la que s’estén la present acta. En 
dono fe.  

 

 Vist-i-Plau       La secretària acctal. 

        L’Alcaldessa            

 

 

 

 

Elisabet Ferreres Vergés          Mª Rosa Vilaplana Penella 

 


