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PLE ORDINARI d’11 D’OCTUBRE DE 2011 

 

A les 4 de la tarda de l’11 d’octubre de 2011, es constitueix, en sessió ordinària, 

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

convocats prèviament per avui a la mateixa 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 i 5 minuts de la 

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

procedeix a tractar els punts següents: 

 

ORDRE DEL DIA DEFINITIU 

 

1. Aprovació actes anteriors. 

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

3. Festes Locals 2012. 

4. Acceptació de la subvenció d’educació pel curs 2010-2011 per 

a la llar d’infants “Els Putxinel·lis”. 

5. Creació de la Seu electrònica i del Registre electrònic. 

6. Nomenament de Jutge de Pau titular i Jutge de Pau substitut. 

7. Nou acord de delegació a la Diputació de Barcelona de la 

recaptació de tributs. 

8. Moció de suport a l’escola catalana (ERC, CUP i CIU) 

9. Moció de suport al Correllengua 2011 (ERC, CUP i CIU). 

10. Moció a favor que Montesquiu formi part de l’agrupació de 

municipis per la independència (ERC, CUP i CIU). 

11. Moció per la supressió de la protecció de les faroles 

instal·lades a la c-17 a l’alçada de l’empresa Càrniques Ausa. 

12. Moció per a la conservació i manteniment del cementiri. 

13. Precs i Preguntes. Moció a favor del canvi d’ubicació dels 

contenidors instal·lats a la font ubicada a la Ctra. De Ribes a 

l’alçada del carrer Església. 

14. Moció a favor que l’Ajuntament de Montesquiu obri una borsa 

de treball per la gent del poble en situació d’atur per tal de 

cobrir possibles baixes laborals de personal de l’Ajuntament i 
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oferir contractes laborals d’obra i servei per a desenvolupar 

diverses feines al municipi en coptes de contractar empreses 

de fora del municipi. 

15. Moció per la recollida selectiva de residus. 

16. Precs i preguntes. 

 

 

 

1 A01-PLE 

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS 

 

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

alguna objecció o manifestació a fer a les actes de la sessió extraordinària 

d’11 de juny de 2011 i de la sessió extraordinària de 12 de juliol de 2011.  

 

Acta de la sessió extraordinària d’11 de juny i Acta de la sessió extraordinària 

de 12 de juliol de 2011. 

 

 
Intervenció dels Regidors/es 

 
El regidor Albert Roma diu : “referent a l’acta del ple extraordinari del 12 de juliol de 2011, el 
grup de CIU vol manifestar el seu desacord general amb la redacció de l’acta, atès que no s’han 
tingut en compte les nostres esmenes, ja que la gran majoria d’elles no s’han transcrit literalment. 
En el cas que les esmenes dels grups de l’oposició siguin coincidents s’han de transcriure 
cadascuna d’elles per separat. Demanem que consti en acta el nostre desacord. 

 
Demanem que consti en acta, les competències que el ple delega a la junta de govern, “ja que en 
el ple extraordinari del passat 12 de juliol, el secretari va dir que no calia aprovar-ho atès que 
seguia  vigent l’acord del ple de la corporació de l’anterior legislatura de data 13 de juliol de 2007. 
 
El nostre grup no ha rebut l’estudi econòmic de la despesa pública que l’alcaldessa es va 
comprometre a fer-nos arribar.” 

 
Resposta de la Sra. Alcaldessa: refarem les errades.  
 
El regidor Josep Salvans manifesta que en l’apartat de presa de possessió dels regidors de l’acta 
del ple extraordinari del dia 11 de juny de 2011, ell va prendre possessió per imperatiu legal sense 
renunciar en cap moment a la defensa dels drets  nacionals del poble català “i, en tot cas, dels 
països catalans”, i que aquesta última part no hi consta.  
 
La regidora Liliana Vilanova demana que el secretari adverteixi als assistents, abans de 
començar l’acta, que la sessió aquesta es gravarà, ja que en el decret corresponent es  fa constar 
que els plens seran gravats. 
 
El regidor Josep Salvans fa una observació a l’ acta del dia 12 juliol 2011 : punt 3 : 
nomenament del tresorer : pàg. 9: la regidora no parla com a cosa personal sinó en nom del grup 
APM-CUP. Ressalta que “quan parlen ho fan en nom del grup. I així s’ha de reflectir a l’Acta.” 
 
La regidora Liliana Vilanova ressalta però que tots dos no ens consideren responsables solidaris 
en el tema del tresorer.   
 
I pregunta si l’equip de govern accepta aquestes esmenes del redactat de les actes. Ho pregunta, 
per saber si podran votar a favor de l’aprovació de les actes, o no? 
 
Resposta de l’Alcaldessa :  respon en sentit afirmatiu. 
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La regidora Liliana Vilanova fa una observació de la pàgina 5 de l’ acta del ple del dia 12 de 
juliol de 2011: “ha de dir : estarem molt atents”, i no amatents.  
 
Es rectificarà.  
 
 
La regidora Liliana Vilanova diu que l’Alcaldessa va dir que l’estudi econòmic s’havia fet sense 
increment de la despesa i ara es diu que no s’ha fet. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : jo vaig dir que l’havíem fet a nivell intern de grup, però que s’havien 
de passar a net les notes de treball. Comptem que el mes de novembre estarà fet i se’ls lliurarà 

 
 

 

Procés de votació: s’aproven  les dues Actes per unanimitat 

 

 

 

 

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. 17/2011, de 31 de maig al 36/2011 de 6 d’octubre. 

 

RELACIÓ DECRETS 

Núm. 

Decret 

data Contingut 

17/2011 31/05 Aprovant la 1a certificació d’obres de la pista poliesportiva 

18/2011 01/06 Incoant expedient per nomenar Jutge de Pau 

19/2011 01/06 Autoritzant una Comissió Circumstancial al Secretari 

20/2011 02/06 Convocant la Mesa de Contractació per a les obres dels 

carrers Nou i Sant Boi 

21/2011 02/06 Convocant Ple extraordinari d’aprovació d’actes 

22/2011 14/06 Designant comissió d’estudi per a la seu electrònica 

23/2011 14/06 Contractació d’urgència d’educadora pel Casalet 

24/2011 24/06 Nomenant tresorer de la Corporació el Regidor Esteve 

Sidera 

25/2011 28/06 Nomenament dels tinents d’alcalde i assignació de 

delegacions 

26/2011 06/07 Convocatòria de Ple extraordinari del cartipàs 

27/2011 13/07 Aprovació de la liquidació de l’exercici del 2010 

28/2011 28/07 Invitar a les empreses que ha de presentar proposició 

econòmica per a les obres dels carrers Nou i Sant Boi 

29/2011 28/07 Designació d’Alcalde Accidental 

30/2011 16/08 Aprovant la 2a certificació d’obres de la pista poliesportiva 

31/2011 16/08 Aprovant la 3a certificació d’obres de la pista poliesportiva 

32/2011 16/08 Desestimant recursos de reposició presentats per la CUP 

33/2011 31/08 Rendició del Compte General 
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34/2011 13/09 Convocant a la Mesa de Contractació per a adjudicar les 

obres dels carrers Nou i Sant Boi 

35/2011 29/09 Adjudicant les obres dels carrers Nou i Sant Boi 

36/2011 29/09 Aprovant la 4a certificació d’obres de la pista poliesportiva 

37/2011 06/10 Convocatòria del Ple Ordinari 

 

 

 
Intervenció dels Regidors/es 
 
El regidor Albert Roma:  Decret 20/2011 de 2 de juny pel qual es  convoca la Mesa de 
contractació per les obres d’urbanització dels carrers nou i Sant Boi hi ha un error en l’apartat 
segon ja que diu textualment que l’objecte de la sessió és per valorar la documentació de la “pista 
poliesportiva municipal 3ª fase” 
 
Resposta de l’Alcaldessa: és un error de transcripció 
 
El regidor Albert Roma: referent als Decrets núm. 24/2011 de 22 de juny i el núm. 25/2011 de 
28 de juny, que fan referència a la composició del cartipàs municipal i d’acord amb el que estableix 
l’article  44.2 del ROF és preceptiu la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, la qual 
cosa no tenim constància que s’hagi realitzat. 
 
Se li respon que si no s’ha fet, es farà. 
 
El regidor Albert Roma: referent al Decret d’alcaldia núm. 33/2011 d’11 d’agost, pel qual es 
convoca a la comissió especial de comptes per elaborar l’informe preceptiu del compte general de 
l’exercici 2010, hi ha un error en el punt tercer ja que posa de l’exercici de l’any 2009. 
 
Se li respon que es resoldrà 
 
El regidor Albert Roma Referent a les obres adjudicades recentment per urbanitzar els carrers 
nou i sant boi : Decret 35/2011 : l’import d’adjudicació de les obres és de 468.886 € Aquest és 
l’import total de l’obra? També demana  saber quines són les millores presentades per  l’empresa 
adj. Per valor de 51.768 euros. 
 
Resposta de l’Alcaldessa:  si; farem arribar als grups municipals la proposta de l’empresa amb 

aquestes millores.  
 
La regidora Liliana Vilanova: Decret 19/2011 : quina és la comissió circumstancial del secretari? 
l’Ajuntament havia de votar forçosament a favor d’aquesta comissió circumstancial o hi podíeu 
votar en contra ? 
 
Resposta de l’Alcaldessa:   això ho va fer per l’equip de govern anterior. 
Intervenció del Regidor Esteve Sidera:  hi estàvem d’acord. Per això es va votar a favor 
 
La regidora Liliana Vilanova : decret 20/2011 Com és que no hi ha l’arquitecte a la mesa de 
contractació, si és la persona experta? 
 
Elisabet i Esteve  : l’arquitecte fa l’informe. I l’Ajuntament ho valora. 
 
La regidora Liliana Vilanova pregunta com es convoca un Ple pel dia 29 de març amb un decret 
del mes de juny? . Com pot ser això, amb un decret de 2 de juny de 2011. A quin ple es refereix? 
Ja té un decret de convocatòria del seu dia? I doncs aquest decret, a quin ple es refereix? 
 
Resposta del Secretari: queda clar el motiu de la convocatòria: aprovació d’actes.  
 
La regidora Liliana Vilanova: decret 25/2011 de 28 de juny : no es corresponen les àrees : 
comerç no apareix al punt setè i indústria no apareix . D’altra banda, al decret, hi ha una àrea 
sectorial d’igualtat . Això deu voler dir que heu decidit qui integrarà aquesta àrea? 
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Resposta de l’Alcaldessa: Manca decidir quina persona  se’n encarregarà. I afegeix que :  les que 
no hi ha a dalt, al punt tercer, són les àrees que corresponen a l’alcaldia. 
 
La regidora Liliana Vilanova : de comerç, no n’hi ha, d’àrea sectorial, finalment? 
 
Intervenció del Regidor Esteve Sidera: si no està escrit és perquè no està decidit. De comerç, 
de moment no hi ha àrea sectorial. 
 
El Regidor Josep Salvans demana d’on són Construccions Queralt ?   
 
Resposta del Regidor Esteve Sidera: de Berga. 
 
 

 

 

La Corporació es dóna per assabentada 

 

 

 

 

3.- FESTES LOCALS 2012.- 

 

Vist que s’ha publicat l’Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, publicada al DOGC 

núm. 5876, d’11 de maig, 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 festes de carácter 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 de Treball de la Generalitat de 

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

abans del 30 de setembre. 

 

Vist que la junta de govern local ordinària de data 19 de juliol de 2011 va 

acordar fixar les festes locals de Montesquiu per l’any 2012 els dies següents :  

 

1- 28 de maig de 2012 

2- 7 de desembre de 2012. 

 

Es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Ratificar l’acord de la junta de govern local del dia 19 de juliol de 2011, 

de determinació de les dues festes locals de Montesquiu per l’any 2012 : els dies 

7 de gener i 7 de desembre. 

 

Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Treball de la Generalitat 

de Catalunya per a la tramitació corresponent. 

 

 
Intervenció dels Regidors/es  
 
El regidor Albert Roma demana que per una altra vegada  es pogués comptar amb el consens de 
tots els regidors per fixar les festes locals. 
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Resposta de l’Alcaldessa:  hi està d’acord. 
 
 

 

Procés de votació: s’aprova l’acord per unanimitat 

 

 

 

 

 

4 

 

ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ D’EDUCACIÓ PEL CURS 2010-2011 

PER A LA LLAR D’INFANTS “ELS PUTXINEL·LIS” 

 

Vista la resolució del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya, per la qual s’atorga una subvenció d’import 14.300 € per al 

funcionament de la llar d’infants municipal Els Putxinel·lis durant el curs escolar 

2010 – 2011. 

 

Vist que per al pagament d’aquesta subvenció cal un acord del ple de 

l’ajuntament d’acceptació d’aquesta subvenció, i trametre la documentació 

sol·licitada en aquesta resolució. 

 

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Acceptar la subvenció d’import 14.300 € atorgada pel Departament 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al funcionament de la llar 

d’infants municipal Els Putxinel·lis corresponent al curs 2010 – 2011, atorgada 

per la resolució corresponent del Departament d’Ensenyament. 

 

Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya 

 

 
Intervenció dels Regidors/es 
 
El Grup municipal de CiU presenta una esmena a la proposta on es demana que abans de 
procedir a la votació  d’aquest punt es faci lectura de la resolució del Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya per la qual s’atorga aquesta subvenció i que consti en l’acord a què 
es destinaran els 14.300 euros.  
 
El Regidor Josep Salvans demana que es llegeixi la resolució per la gent que hi ha al ple. 
 
Resposta de l’Alcaldessa:  llegeix l’escrit d’atorgament de 14.300 euros.  
 
La regidora Liliana Vilanova: demana que es llegeixi el punt 2, segons el qual les subvencions 
són destinades a minorar els serveis d’ensenyament per l’import que hi consta Les famílies han anat 
pagant i no se’ls ha minorat cap quota. Quan hi ha la resolució ferma, els diners s’han d’aplicar a la 
seva finalitat de minorar les quotes. 
 
Resposta del Regidor Esteve Sidera manifesta que ho entén de manera diferent. Insisteix que la 
guarderia té un cost, amb independència dels nens que hi hagi. I que l’equip de govern aposta 
perquè aquest servei continuï obert i duri tant com sigui possible. Ara han pagat la subvenció del 

curs passat, que hi va haver 13 alumnes.  L’Ajuntament ha d’assumir les despeses, abans no li 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
  

7 

 

 

arriba la subvenció. 
 

 

 

Procés de votació: s’aprova per unanimitat 

 

 

 

 

5. CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA I DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE 

L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 

 

1. En el marc de l’adaptació dels serveis de les administracions publiques a la 

societat digital, mitjançant l’administració electrònica, la Llei 11/2007, d’accés 

electrònic dels ciutadans als serveis públics, introdueix el concepte de Seu 

Electrònica. L’article 10.1 d’aquesta llei, defineix la Seu Electrònica “com aquella 

adreça Electrònica disponible pels ciutadans mitjançant les xarxes de 

telecomunicacions, titularitat, gestió i administració correspon a una 

Administració Pública, òrgan o entitat administrativa en l’exercici de les seves 

competències”. Aquesta mateixa llei senyala que “l’establiment d’una seu 

electrònica comporta la responsabilitat dl titular respecte de la integritat, 

veracitat i actualització de la informació i els serveis a què es pugui accedir a 

través d’aquesta”. 

 

A Catalunya, la Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la Llei 29/2010 d’ús dels mitjans 

electrònics al sector públic de Catalunya en el seu articulat ja estableixen la seu 

electrònica com a pilar de l’ús i el funcionament electrònic de les administracions 

públiques de Catalunya. 

 

Tant la Llei 11/2007, com a les Lleis 26/2010 i 29/2010 de Catalunya, ja 

esmentades, es defineixen els requisits de continguts, serveis i informacions, 

que ha de contenir la seu electrònica. 

 

2.- D’altra banda, la Llei 30/1922, de 26 de Novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú (modificada per 

la Llei 4/1999, de 13 de Gener), garanteix, el seu article 35, el dret dels 

ciutadans a la presentació de documents, establint el seu article 38, les línies 

fonamentals a les que deuen acomodar-se els registres dels òrgans 

administratius. Aquest últim precepte, dóna resposta a dos dels objectius 

fonamentals; en primer lloc oferir una constància als ciutadans en les seves 

relacions documentals amb l’Administració i, amb això, la garantia dels seus 

drets i, en segon lloc, satisfer les necessitats de tota organització pública pel que 

fa a l’ordenació de les seves entrades i sortides. 

 

Amb l’avenç de la societat digital, les administracions han d’adequar els seus 

serveis a la nova realitat mitjançant l’anomenada Administració Electrònica. En 

aquest marc, la Llei 11/2007, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis 

públics, reconeix el dret dels ciutadans de relacionar-se electrònicament amb les 

administracions públiques. Per tant, com reconeix l’article 24.1 d’aquesta llei, les 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
  

8 

 

 

administracions han de crear un registre electrònic per la recepció i remissió de 

sol·licituds, escrits i comunicacions.  

 

Aquest registre electrònic és un canal més del servei de Registre General que 

han de prestar les Administracions Públiques d’acord amb la ja esmentada Llei 

30/1992. 

 

En línia amb la Llei 11/2007, a Catalunya, la Llei 26/2010, de règim jurídic i 

procediment de les administracions públiques a Catalunya, al seu article 41.4 

senyala que a tota l’Administració ha d’existir, almenys, un registre administratiu 

electrònic per la recepció dels documents que se li adrecen. 

 

3.- Per tal de complir amb la legislació i, amb la voluntat d’adaptar els nostres 

serveis a l’Administració electrònica, l’ajuntament ha sol·licitat a la Diputació de 

Barcelona formar part d’un pla de xoc pel qual l’administració municipal avanci 

en la implantació de la Llei esmentada. 

 

Els primers passos d’aquest pla són la definició, creació i regulació de la seu 

electrònica municipal, i em aquest sentit l’Administració Oberta de Catalunya ha 

elaborat i proposat uns models de : 

- Reglament de creació i regulació de la seu electrònica. 

- Reglament de creació i regulació del registre electrònic, 

els quals han estat examinats per la comissió d’estudi creada per Resolució 

d’aquesta Alcaldia de data 14 de juny de 2011: 

- Elisabet Ferreres Vergés, Alcaldessa 

- Esteve Sidera Jubany,  Regidor 

- Helena Castany Paret, Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament. 
- Isidre Llucià i Sabarich, Secretari de l’Ajuntament 

Atès que aquesta comissió els ha trobat conformes, amb les necessàries 

concrecions i alguna petita matisació, per la qual cosa ha elaborat –sobre 

aquests models- els textos adjunts de : 

- Reglament de creació i regulació de la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Montesquiu. 

- Reglament de creació i regulació del registre electrònic de l’Ajuntament de 
Montesquiu. 

Atès allò previst als articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i de 60 a 66 del 

Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 

de juny). 

 

Atès que segons la Llei 11/2007, de 22 de juny,d’accés electrònic dels ciutadans 

als serveis públics, els ciutadans tenen el dret a relacionar-se i comunicar-se per 

mitjans electrònics amb les administracions públiques, la qual cosa comporta la 
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necessitat de definir clarament una seu administrativa en el món digital (seu 

electrònica) on els ciutadans puguin accedir a la informació i als serveis de 

l’administració titular de la seu amb les mateixes garanties que ho farien a la seu 

física. 

 

Atès que l’establiment d’una seu electrònica comportarà la responsabilitat del 

titular respecte de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els 

serveis a què es pugui accedir a través de la mateixa, i que l’article 10 de la Llei 

11/2007 estableix que cada administració pública ha de determinar les 

condicions i instruments de creació de les seus electròniques. 

 

Atès, d’altra banda, que l’article 27.7 de l’esmentada Llei 11/2007 determina que 

les administracions públiques han d’utilitzar preferentment els mitjans 

electrònics en les seves comunicacions amb altres administracions públiques i 

que els articles 24 i 25 de la Llei regulen la creació dels registres electrònics i 

determinen que es regularà la seva creació mitjançant una norma de caràcter 

general  que haurà de ser publicada, 

 

Atès que l’Ajuntament ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona formar part d’un 

pla de xoc pel qual l’administració municipal avanci en la implantació de la Llei 

esmentada. 

 

Atès que els primers passos d’aquest pla són la definició, creació i regulació de la 

seu electrònica municipal, i que l’Administració Oberta de Catalunya ha elaborat i 

proposat uns models de : 

- Reglament de creació i funcionament e la seu electrònica. 

- Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic, 

Els quals han estat examinats per la comissió d’estudi creada per Resolució 

d’aquesta Alcaldia de data 14 de juny de 2011. 

- Elisabet Ferreres Vergés, alcaldessa 

- Esteve Sidera Jubany, regidor 

- Helena Castany Paret, auxiliar administrativa de l’Ajuntament 

- Isidre Llucià i Sabarich, secretari de l’Ajuntament. 

Atès que aquest comissió els ha trobat conformes, amb les necessàries 

concrecions i alguna petita matisació, per la qual cosa ha elaborat –sobre 

aquests models- els textos adjunts de : 

- Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Montesquiu. 

- Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic de 
l’ajuntament de Montesquiu. 

Atès allò previst als articles 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril) i 60 a 66 del 
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Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1999, de 13 

de juny). 

 

Per tot això, s’acorda : 

 

Primer .- Aprovar inicialment la creació de la seu electrònica i del registre 

electrònic de l’Ajuntament de Montesquiu i la seva regulació segons les següents 

normes reglamentàries municipals: 

- Reglament de creació i regulació de la seu electrònica de l’Ajuntament de 

Montesquiu. 

- Reglament de creació i regulació dl registre electrònic de l’Ajuntament de 
Montesquiu. 

Segon.- Sotmetre el present acord d’aprovació inicial, així com el projecte de 

Reglament i Ordenança a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de 

publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al 

tauler d’anuncis de la corporació, pel termini de trenta dies , per a la formulació 

d’al·legacions i reclamacions. 

 

L’anunci que es publiqui al tauler d’anunci de la pàgina web municipal 

(www.montesquiu.cat) estarà acompanyat de la proposta dels reglaments. 

 

Tercer.- Les reclamacions i al·legacions que es formulin, prèvia la seva 

informació preceptiva, seran resoltes pel Ple Municipal, que aprovarà 

definitivament els reglaments. Cas que  no se’n presentin, conclòs el termini 

d’exposició pública l’acord d’aprovació esdevindrà definitiu sense necessitat de 

cap altre tràmit. 

 

Quart.- Els reglaments aprovats es publicaran completament al Butlletí Oficial 

de la Província, amb un anunci de referència al Diari Oficial de la Generalitat. 

L’acord d’aprovació definitiu i el text íntegre de les dues normes es trametrà 

també, en el termini reglamentari de quinze dies, a l’administració de l’Estat i de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

 
Intervenció dels Regidors/es 
El regidor Albert Roma i la regidora Liliana Vilanova que se’ls faciliti còpia del reglament i 
l’ordenança de creació i funcionament de la seu electrònica. 
 
Resposta de l’Alcaldessa. se’ls farà arribar. 
 
El Regidor Josep Salvans demana si hi ha protecció de dades, suposo? 
 
Resposta de l’Alcaldessa: si. Per això cal aprovar l’ordenança i el reglament reguladors 
 
 

 

 

Procés de votació: s’aprova per unanimitat 

 

http://www.montesquiu.cat/
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6.-  RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU TITULAR I 

SUBSTITUT. 

Amb data 26 d’abril de 2011 i registre d’entrada número 629 el Sr. Pere Vila 

Puig, amb D.N.I. núm. 40.602.522-R va presentar a l’Ajuntament la seva 

renúncia al càrrec de Jutge de Pau titular, per motius professionals i personals. 

En aquest moment, va assumir la responsabilitat del càrrec de Jutge de Pau 

titular el Sr. Jordi Heras Sadurní, que l’ostentava en la condició de substitut. I es 

va incoar l’expedient administratiu per a la renovació del càrrec de Jutge de Pau 

titular i/o substitut. 

D’acord amb els articles 99 a 103 de la llei orgànica 6/1985 d’1 de juliol, del 

poder judicial, i el Reglament 3/1995 de 7 de juny, que estableixen el 

procediment de nomenament i, atès que  és el Ple de l’Ajuntament qui ha de 

designar els candidats per ocupar els càrrecs de jutge de pau titular i substitut, i 

la Sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qui els ha de 

nomenar. 

Atès que s’ha fet anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 

número xx de15 de juny de 2011, al tauler d’anuncis del Jutjat de Pau i de 

l’Ajuntament, i que s’ha tramès al Jutjat Degà dels de Vic per a la seva exposició, 

durant el termini de vint dies hàbils, per tal que sol·licités el nomenament 

qualsevol persona interessada reunint les condicions legalment establertes i 

acreditant no incórrer en cap dels supòsits d’incapacitat que regula l’article 303 

de la llei orgànica 6/1985. 

Vist que s’han formulat tres sol·licituds i que, d’aquestes, dues de les persones 

interessades es consideren idònies per al desenvolupament del càrrec de Jutge 

de Pau titular i substitut, pel seu coneixement del municipi, pel que fa a totes 

dues persones i, per la seva experiència en a responsabilitat del Jutjat de Pau, 

pel que fa a la persona que es proposa per al càrrec de Jutge de Pau titular. 

Vist que no consten circumstàncies d’incapacitat i incompatibilitat que afectin a 

les persones que han formulat sol·licitud. 

Atès que consta que ambdues persones estan en ple exercici dels seus drets 

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

Primer.- Designar com a Jutge de Pau titular, el Sr. Jordi Heras Sadurní amb 

DNI. núm. 40.602.673-Z. 

Segon.- Designar com a Jutge de Pau substitut el Sr. Enric Blasco Martínez, amb 

DNI. núm. 33.937.125-G. 

Tercer.- Notificar aquest acord a les persones designades, pel seu coneixement i 

al  s efectes escaients. 

Quart.- Notificar aquest acord, amb tramesa de certificació i fotocòpia de 

l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al 

Jutjat de Primera Instància i Instrucció Degà dels de Vic, que ho trametrà a la 

Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,  als efectes del 
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corresponent nomenament. 

 
Intervenció dels Regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova:  publicar-ho al BOP o al tauló d’anuncis impedeix que molta gent 
del poble sàpiga que s’han de renovar aquests dos càrrecs . Afegeix que el Sr. Jordi Heras ja era 
jutge substitut però que, pel que fa a l’altre persona proposada, queda molt estrany  que el 
substitut sigui el marit d’una regidora. Demana poder veure els currículums 

 
Se li respon que estan a la seva disposició. 
 
El Regidor Josep Salvans: demana que les publicacions oficials que s’hagin de fer es posin també 
als punts d’informació que hi ha al poble : web, butlletí, etc. 
 
La regidora Liliana Vilanova: aprofita per demanar que el tauló d’anuncis es posi al carrer amb 
vidre, tancat, perquè la gent el pugui consultar. 
 
Resposta de l’Alcaldessa:   Ho tindrem en compte. 
 

 

 

Procés de votació: s’aprova per unanimitat 

 

 

 

 

7. NOU ACORD DE DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE LA 

RECAPTACIÓ DE TRIBUTS. 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret 

legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran 

delegar en altres Entitats locals en quin territori estiguin integrades les facultats 

de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els 

corresponguin. 

La delegació ha d’aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que 

haurà de fixar l’abast i contingut de la delegació. 

A l’empara de la previsió legal, aquest Ajuntament ha delegat en la Diputació de 

Barcelona les seves facultats de gestió dels ingressos locals, mitjançant l’adopció 

dels corresponents acords plenaris. 

L’efectivitat de les relacions diàries entre la Diputació i l’Ajuntament, així com 

entre aquestes Entitats i els ciutadans interessats, han palesat en ocasions, la 

conveniència de disposar d'un acord plenari global, comprensiu de totes les 

funcions delegades, en ordre a acreditar amb suficient claredat la competència 
dels òrgans actuants. 

Aquesta constatació i la importància que per al procediment tributari té la 

seguretat que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació 
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possible pel que fa referència a l’abast de les funcions concretes que 
s’exerceixen per l’Ens delegat. 

Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les 

competències de recaptació de determinats ingressos i alhora confirmar, ratificar 

i modificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat a 

aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. 

En virtut de l’ exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l’empara del que preveu 

l’article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, les funcions de recaptació dels 

tributs que a continuació s’especifiquen: 

 

I.- Taxa escola bressol : 

 

· Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent. 

· Recaptació dels deutes en període executiu  

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

II.- Taxa subministrament aigua : 

 

· Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent. 

· Recaptació dels deutes en període executiu  

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

 

Segon.- Clarificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, 

mitjançant anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran d’entendre 

modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret 

públic municipals en els sentit que s’especifica seguidament: 

 

I.- Sancions urbanístiques, especialment les imposades en expedients 

de disciplina urbanística, i altres sancions derivades de l'aplicació de les 

ordenances municipals 

 

. Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent 

1. Recaptació dels deutes en període executiu 

2. Liquidació d'interessos de demora 
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3. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

4. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

5. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

 

II.- Impost sobre construccions instal·lacions i obres: 

 

. Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent 

6. Recaptació dels deutes en període executiu 

7. Liquidació d'interessos de demora 

8. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

9. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

10. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

III.- Execucions subsidiàries : 

 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

 

Tercer.- Especificar que com a conseqüència dels acords de delegació 

anteriorment adoptats i dels  acords adoptats amb anterioritat a aquesta data, 

relatius a la delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu 

l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat 

per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió 

liquidació i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a 

continuació s'enumeren: 

 

I.- Impost sobre béns immobles 

 

 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors- rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d'interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 

 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 

II.- Impost sobre activitats econòmiques 
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 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors- rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe. 

 Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d'interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 

 Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats 

Econòmiques. 

 Actuacions d'informació i assistència als contribuents. 

 Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes 

tasques. 

 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 

III.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica 

 

 Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions. 

 Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris. 

 Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris. 

 Pràctica de notificacions col·lectives en valors- rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe. 

 Dictar la provisió de constrenyiment. 

 Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu. 

 Liquidació d'interessos de demora. 

 Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 

 Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors. 

 Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa 

urbana 

 

· Concessió i denegació de beneficis fiscals  

· Revisió de les autoliquidacions presentades  

· Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 

determinar els deutes tributaris.  

· Expedició de documents cobratoris  

· Pràctica de notificacions de les liquidacions  

· Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  

· Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi 

realitzat per l’ORGT  

· Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  

· Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  

· Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  
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· Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 

pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  

· Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  

· Actuacions d’informació i assistència als contribuents  

· Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  

 

V.- Taxa per recollida escombraries, taxa de clavegueram, taxa entrada 

de vehicles,taxa per tinença de gossos. 

 

· Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions 

· Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris 

· Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris 

· Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals 

en les liquidacions per ingrés directe 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

VI.-  Contribucions especials 

 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

VII.- Quotes d'urbanització 

 

11. Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 

12. Dictar la provisió de constrenyiment 

13. Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

14. Liquidació d'interessos de demora 

15. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

16. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

VIII.- Sancions urbanístiques, especialment les imposades en 

expedients de disciplina urbanística, i altres sancions derivades de 

l'aplicació de les ordenances municipals 

 

. Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent 

17. Recaptació dels deutes en període executiu 

18. Liquidació d'interessos de demora 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
  

17 

 

 

19. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

20. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

21. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

IX.- Impost sobre construccions instal·lacions i obres: 

 

 . Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent 

22. Recaptació dels deutes en període executiu 

23. Liquidació d'interessos de demora 

24. Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

25. Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

26. Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

X .- Execucions subsidiàries : 

 

· Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament 

· Dictar la provisió de constrenyiment 

· Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu 

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

XI.- Taxa escola bressol : 

 

· Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent. 

· Recaptació dels deutes en període executiu  

     Liquidació d'interessos de demora 

 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

XII.- Taxa subministrament aigua : 

 

· Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal 

corresponent. 

· Recaptació dels deutes en període executiu  

· Liquidació d'interessos de demora 

· Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts 

· Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors 

· Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors 

 

 

Quart.- Especificar que, en relació al present acord, així com amb als adoptats 

amb anterioritat a aquesta data, relatius a la delegació en la Diputació de 

Barcelona de facultats d’inspecció, gestió i recaptació d’ingressos de dret públic, 
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l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat 

d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades 

actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar 

liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o 

parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret 

públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona, quan 

circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels 

serveis municipals, ho facin convenient.  

 

Cinquè.- L'Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de 

la Diputació de Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, 

respecte a d'altres conceptes diferents dels assenyalats al punt anterior, amb 

subjecció als criteris emanats per la Junta de Govern de l'ORGT. 

 

Sisè.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions 

s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any 

en any, la qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions 

acordin deixar sense efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se 

en un termini no inferior a sis mesos abans del cessament. 

 

Setè.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i 

recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis 

previstos a l'article 27 i concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora 

de les Bases de Règim Local. 

Vuitè.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que 

contempla la present resolució, comportarà l’aplicació de la taxa establerta a 

l’Ordenança fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària, que estigui vigent en el 

moment de realitzar les actuacions; sense perjudici del que puguin establir les 
disposicions transitòries de la mateixa, en cas que es modifiqui. 

Novè.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 

Barcelona s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada 

per aquesta, en virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març i de les seves pròpies facultats d'autoorganització per a la gestió dels 

serveis atribuïts. 

 

Desè.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als 

efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de les delegacions 

conferides.   

 
Intervenció dels Regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova  demana quin és el % que es queda la Diputació? 
 
Resposta de l’Alcaldessa:  creu que un 5% sobre el que es recapta.  
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Procés de votació: s’aprova per unanimitat 

 

 

 

 

 

PROPOSTES D’ACORD CONJUNTES 

 

 

8.- MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA (ERC, CUP I CIU) 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emes una interlocutòria de data 

28 de juliol que insta a la Generalitat a que en el termini de dos mesos s’adoptin 

mesures per adaptar el sistema d’ensenyament a la nova situació creada per les 

sentències del Tribunal Suprem  espanyol contra el model lingüístic en l’escola 

catalana. 

Les sentències del Tribunal Suprem espanyol que ha dictat qüestionen el paper 

del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet 

atempta clarament contra l’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat 

amb èxit els darrers 20 anys, basat en la no separació dels infants i joves per 

raó de la llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell 
d’educació i cohesió social. 

La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular ha 

donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement 

per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per 

l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de 

coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del 
castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol. 

Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu 

desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del castellà, 

en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç en 

l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les darreres onades immigratòries, 
tot contribuint a mantenir la cohesió social del país. 

Pensem que aquest model no es pot veure amenaçat per les decisions d’uns 

tribunals espanyols desconeixedors de la realitat catalana que, amb les seves 

decisions, atempten contra la voluntat vertebral de la nostra societat : la llengua 

catalana, i que es posen del costat d’uns partits i d’unes associacions 

espanyolistes i anticatalanes que tenen com a únic objectiu l’anihilació de tota 

allò que ens caracteritza i ens defineix com a nació. 

Cal tenir en compte, així mateix, que la persecució contra la llengua catalana no 

és un fet que només afecti el Principat de Catalunya, ja que els governs del 

Partit Popular al País Valencià i ara de nou a les  Illes i a l’Aragó, en el cas de la 

Franja de Ponent, tenen en el seu punt de mira també en la llengua pròpia i 
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comuna dels Països Catalans i estan fent tot el possible perquè en aquests 
territoris, aquesta,  esdevingui residual en benefici del castellà. 

Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents: 

Primer.- Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i 

discriminació que suposa aquesta ofensiva jurídica”. 

Segon.- Manifestar el rebuig a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya i a les sentències del Tribunal Suprem espanyol, que posen en 

perill el sistema d’immersió lingüística als centres educatius de Catalunya. 

Tercer.- Manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, 

així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia a 
dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir. 

Quart.- Instar el parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb 

aquestes sentències i instar el Govern català a complir el que diu la Llei 

d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament. 

Cinquè.- Fer arribar aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, als governs 

català i espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el 
Congrés dels Diputats i el Senat espanyol. 

Sisè.- Enviar aquesta Moció al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a 

Convivència Cívica Catalana, a la plataforma Somescola.cat, als grups 
parlamentaris i al Govern de la Generalitat. 

Setè.- Que l’Ajuntament de Montesquiu sigui un punt de recollida de signatures 
de la ILP que s’impulsa amb l’objectiu de salvar el català de les escoles. 

Intervenció dels Regidors/es 
 
El regidor Albert Roma diu que en la reunió mantinguda el dia 6 d’octubre entre els portaveus 
dels tres grups municipals es va acordar incloure a la moció conjunta el primer punt de la moció 
presentada per CIU,  que literalment diu : “ denunciar el risc seriós de trencament social, 
desigualtat i discriminació que suposa aquesta ofensiva jurídica”. I que aquest punt no s’hi ha 
inclòs. 
 
Els presents estan d’acord amb la precisió del regidor del Sr. Roma, i amb que aquest punt sigui el 
primer de la Moció conjunta.  
 

 

 

Procés de votació: s’aprova per unanimitat 
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9. MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2011 (ERC, CUP I CIU) 

 

El Correllengua 2011 va començar a caminar el passat dissabte 2 de juliol a Sant 

Llorenç Savall (Vallès Occidental), amb un conjunt d'actes dedicats a recordar la 

figura del poeta i escriptor Joan Oliver "Per Quart", autor homenatjat enguany en 

commemoració del 25èaniversari de la seva mort. 

 

El Correllengua és un dels màxims exponents del treball en xarxa entre 

associacions i persones d'arreu del país que lideren projectes de defensa i 

promoció de la nostra llengua i cultura. Des d'una proposta lúdica i festiva, el 

Correllengua reivindica el foment de l'ús social de la llengua, difon la riquesa de 

la nostra cultura i enforteix la nostra personalitat i autoestima com a poble. Per 

aquest motiu és cabdal que el Correllengua continuï essent un moviment viu, 

transversal i es vagi consolidant i ampliant. 

 

La CAL vol ser aquest element que dóna cohesió i unitat al moviment, dotant als 

organitzadors del Correllengua de les eines necessàries per a què puguin 

realitzar les seves activitats amb més facilitat i orientar-los en tot allò que 

necessitin. 

 

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de 

tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una 

llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. 

 

Per a tot això i per la marginació que rep el català per part de les institucions 

estatals i comunitàries; per la necessitat d’assolir la plena normalitat del català 

arreu del territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra 

societat i en l’element d’integració de les persones nouvingudes; per la 

consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del 

Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 

societat civil en general, per la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la 

Llengua catalana (CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar 

aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana i pel 

compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquesta 

comarca,  

 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords : 

 

Primer.- Donar suport al Correllengua 2011 com a instrument reivindicatiu de la 

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

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

 

Segon.- 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.  

 

Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 

propis d’aquesta corporació.  
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Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la 

Coordinadora d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i 

l’ús del català oral entre persones i col·lectius, i especialment entre la població 

nouvinguda.  

 

Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 

d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 

08014 de Barcelona, i als organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.  

 

 

Procés de votació: s’aprova per unanimitat 

 

 

 

 

10. MOCIÓ : MUNICIPIS PER A LA INDEPENDÈNCIA (ERC, CUP I CIU) 

 

Com a conseqüència de la sentencia del Tribunal Constitucional en relació a 

l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de 

continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un 

moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de 

municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta 

manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 

 

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels 

drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions 

Unides, com també el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per 

l’Estat espanyol el dia 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama . 

“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret 

determinen lliurament el seu estatut polític i procuren també pel seu 

desenvolupament, econòmic, social i cultural. 

 

Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurament de 

llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però en cap de les 

obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en 

un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un 

poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. 

Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat 

d’administrat territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran 

l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les 

disposicions de la Carta de les Nacions Unides”. 

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 

d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de 

protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics. 

 

Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada 

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 

133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el 

que disposa l’esmentat Decret 110/1996, s’acorda : 
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Primer .- Acordar iniciar les 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. 

 

Segon.- Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Montesquiu de concórrer a 

l’assemblea que elabori els estatuts que han de regir el funcionament de 

l’Associació. 

 

Tercer.- Designar a la senyora alcaldessa com a representant d’aquest 

Ajuntament en l’Associació a constituir. Quan l’alcaldessa no hi pugui assistir, 

mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un 

regidor. 

 

Quart.- Adoptar el compromís de que tots els grups municipals i qualsevol altre 

grup polític que s’hi vulgui adherir i participar-hi, es reuniran per formar una 

comissió de treball i redactar una moció millorada. 

 

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

l’execució del present acord. 

   

 
Intervenció dels Regidors/es 
 
El grup municipal de CIU presenta la següent esmena: “el grup de CIU creiem que aquest ha de 
ser un treball conjunt de tots  els grups polítics que representem el municipi de Montesquiu, per 
tant és del nostre interès que s’inclogui a la moció el següent punt : “crear una comissió de treball 
local amb representació de tots els grups polítics representats al Consistori que treballi i participi de 
totes les reunions que l’associació convoqui.” 
 
El regidor Albert Roma diu que en cas que el Ple accepti la inclusió de l’esmena del seu grup, que 
s’ha transcrit, es volen  afegir a la moció presentada pels grups d’ERC i CUP. 
 
El Grup Municipal de la CUP-APM  manifesta que per la seva banda no hi ha cap problema 
 
El Grup Municipal d’ERC també hi està d’acord. 
 
Per tant s’inclou al grup municipal de CIU a l’enunciat de l’esmena presentada per CIU i transcrita. 
 

 

Procés de votació: s’aprova per unanimitat 

 

 

 

MOCIONS QUE PRESENTA LA CUP 

 

 

11. MOCIÓ PER LA SUPRESSIÓ DE LA PROTECIÓ DE LES FAROLES 

INSTAL·LADES A LA C-17 A L’ALÇADA DE L’EMPRESA CÀRNIQUES AUSA. 

 

Fa tres o quatre anys l’Ajuntament de Montesquiu va decidir instal·lar, al voltant 

de les faroles dels marges de l travessia de la carretera C-17 al seu pas pel nucli 
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urbà, unes barres de ferro de grans dimensions ancorades al terra i d’un pes i 

volum considerable. 

 

La finalitat d’aquestes tremendes barres de ferro colat semblava ser “la protecció 

de les expressades faroles, de possibles cops o topades per part de vehicles 

circulant o maniobrant en aquesta via”. 

 

Aquestes “proteccions”, però, no han servit per protegir la integritat de les 

persones que circulen per aquesta via doncs, en diferents ocasions, han suposat 

incrementar de manera important els efectes del que hauria estat una topada 

amb una farola sense més conseqüències. El que això vol dir és que amb 

aquestes “proteccions”, en cas d’incidents les faroles queden tan intactes com 

aixafats i malmesos queden els vehicles i els seus conductors.  

 

Ens consta que, en el seu dia, l’Ajuntament de Montesquiu va ser requerit per la 

Direcció General de Carreteres en el sentit de retirar aquestes “proteccions” de 

les faroles que hi ha ala travessia de la C-17, a dia d’avui encara hi són 

instal·lades, i segueixen per tant posant en perill la integritat de les persones, 

que hauria de ser el bé superior a protegir, molt abans que la integritat de les 

faroles. Recordem que fa unes setmanes hi ha hagut un altre accident, aquest 

cop força més greu que ha estat a punt de costar-li la vida a una persona, en 

canvi la farola ha estat perfectament salvaguardada i les proteccions només 

tenen tres o quatre esgarrapades. 

 

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

 

1.- Procedir a retirar les proteccions al voltant de les faroles situades als marges 

de la travessia de la carretera C-17 al seu pas pel nucli urbà de Montesquiu. 

 

2.- Fer saber aquest acord a la Direcció General de Carreteres perquè el 

requeriment que van fer en el seu dia a l’Ajuntament instant a la retirada 

d’aquestes proteccions quedi complimentat.  

 

 
Intervenció dels Regidors/es 
 
Intervenció de l’Alcaldessa:  no tinc constància d’aquest requeriment de la Direcció General de 
Carreteres.  Els accidents que hi hagut han estat per imprudències grosses dels conductors. No dic 
pas que els ferros no siguin potser un perill, però tinc entès que el que és realment perillós és el 
canto del ferro. I aquestes proteccions no tenen aresta, són rodones. Crec que està degudament 
senyalitzat abans d’entrar al poble, la velocitat de circulació.  Hem de ser tots conscients del perill 
de saltar-se el límit de velocitat . Els ferros  són un perill si no es fa cas de les indicacions que hi ha 
a l’entrada del poble. Ressalta que durant tots els anys que fa que hi ha les proteccions de les 
faroles, només hi ha hagut dos accidents. I diu que potser es podria proposar embolcallar aquests 
ferros amb algun material que no siguin tan contundents en cas d’impacte 

 
Resposta del Regidor Josep Salvans.  També és cert que un ferro et destrossa la vida. Les 
imprudències les paga cadascú i no es poden evitar, però nosaltres som responsables de que hi 
hagi els ferros i puguin costar-li la vida a  algú. Si una farola s’espatlla l’haurem d’arreglar i 
l’assegurança l’haurà de pagar, però la vida de les persones és més important. Un nen anant a 20 o 
30 amb bicicleta, l’impacte serà fatal. 
 
El regidor Albert Roma diu que aquests ferros es van posar per evitar que els camions xafessin 
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les faroles, cal recordar que l’empresa Càrniques Ausa també té la responsabilitat de vetllar perquè 
els camions que hi carreguen o descarreguen no malmetin les faroles. 
 
Es produeix un debat per després passar a votació 
 

 

 

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. Albert Roma Martí CIU A favor 

 

Procés de votació: es desestima per majora absoluta (3 vots a favor i 4 en 

contra). Per tant, la Moció no s’aprova. 

 

 

 

 

12. MOCIÓ PER LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL CEMENTIRI 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP-APM: 

 
Oïdes, per part d’APM-CUP, les queixes de veïns i veïnes de Montesquiu sobre l’estat de 
conservació i manteniment del cementiri de Montesquiu, persones del nostre grup vam 
procedir a la inspecció del mateix el passat diumenge 2 d’octubre per a comprovar el seu 
estat. 
 
Durant la mateixa inspecció, vàrem fer unes fotografies que demostren el seu estat i 
conservació actuals, les quals adjuntem en un document a part. 
 
Vist l’estat d’algunes zones del cementiri, la conservació del qual és molt deplorable, creiem 
oportú demanar tot quant segueix . 
 
Per tot això, el ple de l’Ajuntament de Montesquiu pren el següent acord : 
 
1.- Prendre les accions immediates acordant un termini màxim inferior a tres mesos per a 
fer front a aquest estat deplorable de les instal·lacions del cementiri de Montesquiu, per tal 
de deixar-les adequades a l’ús que del mateix se’n fa, i que els veïns i veïnes de Montesquiu 
no hagin d’afegir més dolor, del que ja tenen, en les seves persones per l’estat lamentable 
de les instal·lacions. 

 

MOCIÓ DEFINITIVA QUE S’APROVA: 

 

Oïdes, per part d’APM-CUP, les queixes de veïns i veïnes de Montesquiu sobre 

l’estat de conservació i manteniment del cementiri de Montesquiu, persones del 

nostre grup vam procedir a la inspecció del mateix el passat diumenge 2 

d’octubre per a comprovar el seu estat. 

 

Durant la mateixa inspecció, vàrem fer unes fotografies que demostren el seu 

estat i conservació actuals, les quals adjuntem en un document a part. 
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Vist l’estat d’algunes zones del cementiri, la conservació del qual és molt 

deplorable, creiem oportú demanar tot quant segueix. 

 

Sotmès a debat en el Ple de la Corporació, tots els grups polítics del Consistori 

manifesten la seva conformitat amb la proposta presentada. Per tot això, el ple 

de l’Ajuntament de Montesquiu pren el següent acord : 

 

Primer.- Prendre les accions immediates acordant un termini màxim inferior a 

sis mesos per a fer front a aquest estat deplorable de les instal·lacions del 

cementiri de Montesquiu, per tal de deixar-les adequades a l’ús que del mateix 

se’n fa, i que els veïns i veïnes de Montesquiu no hagin d’afegir més dolor, del 

que ja tenen, en les seves persones per l’estat lamentable de les instal·lacions. 

 

Segon.- L’equip de govern es compromet a consignar, en el proper pressupost 

per a l’exercici del 2012, una partida pressupostària per aquest concepte de 

manteniment del cementiri.  

 

Tercer.- Es contempla la possibilitat d’establir una pròrroga de manera 

consensuada, si fos necessari per qüestions tècniques. 

 

 
Intervenció dels Regidors/es 
 
Intervenció de l’Alcaldessa:  Les queixes també han arribat a l’ajuntament. Tots estem d’acord 
que sobretot la part de l’esquerra està en mal estat.  Hem demanat informe a l’arquitecte per saber 
què costarà i com fer-ho. El cementiri és del Bisbat de Vic, que en va cedir només la gestió, a 
l’Ajuntament. 
 
Afegeix que l’equip de govern estaria d’acord amb la moció però amb 3 mesos no sabem si ho 
tindrem tot enllestit. Ara mateix tenim 2 persones de la brigada de baixa. La intenció és fer-ho ja. 
Aprovaríem la moció, sense el termini de 3 mesos de compromís. 
 
Es produeix un debat on s’insisteix  (Regidor Josep Salvans) en la fixació d’un termini, que podria 
ser prorrogable si la voluntat política roman  
 
Finalment es proposa passar el termini del punt 1, de tres a sis mesos. Afegir un punt 2 que més o 
menys digui que l’equip de govern es compromet a consignar una partida pressupostària per aquest 
concepte. I que es contemplarà la pròrroga de manera consensuada  (punt 3), si fos necessari per 
qüestions tècniques. 
 
Amb la conformitat dels presents, el Sr. Secretari diu que redactarà l’acord i el passarà per e.mail 
als regidors i regidores pel seu vist i plau 
 
 

 

 

Procés de votació: s’aprova per unanimitat 

 

 

 

 

13. MOCIÓ A FAVOR DEL CANVI D’UBICACIÓ DELS CONTENIDORS 

INSTAL·LATS A LA FONT UBICADA A LA CARRETERA DE RIBES A 

L’ALÇADA DEL CARRER ESGLÉSIA. 
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Millorar la imatge de Montesquiu i la qualitat de vida de les persones que hi 

vivim ha de ser prioritari per aquest ajuntament. 

 

Montesquiu gaudeix d’un entorn natural privilegiat que hauria de concordar amb 

els diversos espais urbans no urbanitzables o dit d’altre manera, les zones 

verdes. 

 

La font ubicada a la Ctra. De Ribes a l’alçada del carrer Església és un espai que 

s’hauria d’endreçar ja que tot i poder-ne gaudir, no se’n gaudeix i està 

infrautilitzat degut a la instal·lació de contenidors d’escombraries que priven que 

aquest espai sigui un espai agradable. 

 

És per això que el ple de l’Ajuntament de Montesquiu acorda : 

 

1. Que l’Ajuntament de Montesquiu traslladi aquests contenidors a una altra 

ubicació que no vagi en perjudici del gaudi per part dels veïns i veïnes de 

Montesquiu del patrimoni local. 

 

 
Intervenció dels Regidors/es 
 
Intervenció del Regidor Esteve Sidera: no hi ha una solució alternativa. Ja ho hem detectat 
també. 
 
Intervenció de l’Alcaldessa: el problema és que ningú vol els contenidors a sota casa, perquè 

provoquen molèsties. Hi ha queixes de veïns per males olors. Aprovaríem la moció si ens proposeu 
una alternativa que no provoqui queixes. 
 
El regidor Albert Roma diu que l’espai del davant del bar El Bolet està totalment malmès pels 
contenidors. 
 
El Regidor Josep Salvans  diu que a la zona de Càrniques hi ha una empresa que ja no treballa. 
Es podria mirar la possibilitat de reubicar-hi els contenidors allà. 
 
La regidora Liliana Vilanova pregunta si l’empresa Max Common està tancada i si l’espai del 
davant és públic o privat? I si és així, es poden  posar allà. 
 
Es produeix un debat per passar finalment a votació 
 

 

 

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. Albert Roma Martí CIU A favor 

 

Procés de votació: es desestima per majora absoluta (3 vots a favor i 4 en 

contra). Per tant, la Moció no s’aprova. 
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14. MOCIÓ A FAVOR QUE L’AJUNTAMENT DE  MONTESQUIU OBRI UNA 

BORSA DE TREBALL PER LA GENT DEL POBLE EN SITUACIÓ D’ATUR PER 

TAL DE COBRIR POSSIBLES BAIXES LABORALS DE PERSONAL DE 

L’AJUNTAMENT I OFERIR CONTRACTES LABORALS D’OBRA I SERVEI 

PER A DESENVOLUPAR DIVERSES FEINES AL MUNICIPI EN COMPTES DE 

CONTRACTAR EMPRESES DE FORA DEL MUNICIPI. 

 

Montesquiu és el municipi amb la taxa més elevada d’atur del nord d’Osona i 

l’Ajuntament no pot mirar cap a un altre costat com si aquest problema no anés 

amb ell. L’administració local i en aquest cas l’Ajuntament, entès com a 

l’administració més propera a la ciutadania, té l’obligació de fer polítiques actives 

d’ocupació dirigides a reduir aquesta taxa. 

 

Tenim coneixement que s’han contractat empreses de fora del municipi per a 

desenvolupar tasques que creiem que les podrien desenvolupar veïns i veïnes de 

Montesquiu en situació d’atur. 

 

De la mateixa manera, l’Ajuntament de Montesquiu no disposa de cap borsa de 

treball ordenada per currículums actualitzats i perfils professionals. 

 

És per tot això que el Ple de l’Ajuntament de Montesquiu acorda : 

 

1. Que l’Ajuntament de Montesquiu obri una borsa de treball amb l’objectiu                 

de cobrir baixes laborals de treballadors i treballadores municipals i de contractar 

per obra i servei a persones de Montesquiu que estiguin en situació d’atur per a 

desenvolupar tasques que actualment són desenvolupades per empreses de fora 

del municipi.  

 

 
Intervenció dels Regidors/es 
 
Intervenció de l’Alcaldessa pregunta a quina empresa fa referència exactament la moció? 
 
Resposta de la regidora Liliana Vilanova: estan parlant de la gent que talla la gespa. 
 
Intervenció del Regidor Esteve Sidera que els treballs de tallar la gespa els han fet les persones 
contractades per fer aquest manteniment durant la temporada de piscina. Els arbres s’han podat 

mitjançant persones contractades per la via dels plans d’ocupació. 
 
El Regidor Josep Salvans pregunta per les persones que han estat arreglant les voreres. Respon 
Esteve Sidera  que les voreres les han arreglat unes persones contractades a través del Consorci 
(on hi ha vàries brigades), via plans d’ocupació. 
 
L’Alcaldessa manifesta que l’Ajuntament s’en preocupa, que cal tenir en compte que el Consorci 
de la Vall del Ges, Orís i Bisaura té una borsa de treball i l’Ajuntament, quan rep una oferta, la 
deriva al Consorci, que abasta una àrea més gran i per tant ofereix més possibilitats.  
 
La regidora Liliana Vilanova pregunta quantes persones de Montesquiu hi ha hagut o hi ha 
treballant al poble. Pregunta si els socorristes també són contractats mitjançant plans d’ocupació, i 
pregunta també perquè no són de Montesquiu i que hi ha més persones a Montesquiu amb la 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
  

29 

 

 

mateixa titulació i capacitació per fer aquesta feina. 
 
Resposta del Regidor Esteve Sidera. En aquest moment no hi ha cap. Afegeix que es va 
aconseguir que l’Inem enviés només ofertes de persones de Montesquiu. Pel que fa als socorristes 
respon que no són de plans d’ocupació, que són contractats perquè en el seu moment es va 
considerar que els seus currículums devien reunir les condicions, a més, porten tres anys fent la 
feina.  
 
 
La regidora Liliana Vilanova pregunta quan es substituirà les dues persones de la brigada que 
estan de baixa. 
 
Resposta del Regidor Esteve Sidera diu que no perquè es desconeix la durada de la baixa. 
 
L’Alcaldessa manifesta afegeix que de moment no es pot contractar ningú, perquè cal reduir 
despeses del capítol I. 
 

 

 

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. Albert Roma Martí CIU A favor 

 

 

Procés de votació: es desestima per majora absoluta (3 vots a favor i 4 en 

contra). Per tant, la Moció no s’aprova. 

 

 

 

MOCIONS QUE PRESENTA CIU 

 

 

15. MOCIÓ PER LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 

 

 

Durant els mesos d’agost i setembre, la població hem comprovat com la majoria 

de contenidors grocs on s’hi dipositen els envasos lleugers (plàstics, brics, ...), 

els contenidors blaus (paper/cartró) i els contenidors verds (vidre) estaven al 

màxim de la seva capacitat, fins el punt que ens hem vist obligats a deixar els 

residus fora dels seus respectius contenidors. 

 

Una peça clau pel bon funcionament de la recollida selectiva rau en la 

col·laboració ciutadana, per tant, no es pot demanar a la població que faci 

l’esforç de separar la brossa en diversos contenidors, i que els punts de recollida 

es converteixin en una aglomeració de bosses diverses, donant una imatge del 

poble de desmanec, de brutícia  i d’insalubritat. S’adjunten com a annex 

d’aquest document unes fotografies d’exemple. 
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Ens conta que el camió que fa la recollida dels contenidors grocs i verds barreja 

els residus en la mateixa càrrega i segons els mateixos que fan la recollida, la 

separació es fa en un triatge final. Creiem que això pot provocar que la població 

perdi interès en fer la separació de la brossa i s’incrementi de nou el volum del 

contenidor de rebuig, la qual cosa suposarà un increment del cost que haurà de 

pagar l’ajuntament per la recollida. 

 

En  base als motius exposats, el grup municipal de Convergència i Unió proposa 

al Ple l’adopció dels següents acords : 

 

Primer.- Realitzar un seguiment dels punts més conflictius i ampliar aquest 

seguiment al conjunt del municipi, per avaluar si cada punt de recollida disposa 

de suficients contenidors, ubicar nous llocs de recollida o augmentar la 

freqüència del buidat, si s’escau. 

 

Segon.- Destinar, inicialment un dia al mes, la recollida de trastos i mobles vells, 

als domicilis que prèviament ho hagin notificat a l’Ajuntament, evitant així que 

s’acumulin al costat dels contenidors evitant l’aspecte de deixades que es veu tot 

sovint. 

 

Tercer.- Exigir a l’empresa responsable, la periodicitat de recollida, si s’escau, 

abonant-li sols els serveis efectuats o anular-li el contracte per incompliment. 

 

No obstant això i com sempre, els companys del Consistori, acordaran el que 

creguin més oportú en interès del municipi. 

 

 

 
Intervenció dels Regidors/es 
 
El Grup municipal de CiU.  
 
El Regidor Josep Salvans  
 
Resposta de l’Alcaldessa:   
 
Intervenció de l’Alcaldessa 
 
Resposta del Regidor Esteve Sidera  
 
Intervenció del Regidor Esteve Sidera 
 
Resposta del Regidor Xavier Soler :  
 
El regidor Albert Roma 
 
La regidora Liliana Vilanova 
 
 

 

 

 
Intervenció dels Regidors/es 
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Intervenció de l’Alcaldessa. Diu que fa pocs dies es va reunir amb el representant de l’empresa 
que fa la recollida de paper,  cartró i plàstic, perquè el conveni no fixava un dia concret de recollida. 
Han quedat que recolliran els dimecres, cada 15 dies i que afegirien  dos contenidors més de 
plàstic, de manera gratuïta. També han acordat que si amb la recollida cada 15 dies no fos 
suficient, s’incrementaria en un dia la recollida, però cal tenir present que això suposaria un cost i 
per això val la pena estudiar si amb aquests dos contenidors més n’hi haurà prou per evitar que es 
desbordin. 
 
La regidora Liliana Vilanova pregunta com és que a la comarca d’Osona plàstic i cartró va junt i 
a Montesquiu no. I pregunta perquè Montesquiu és l’únic municipi d’Osona que va amb el Ripollès. 
Pregunta si l’Ajuntament té l’estudi del cost d’anar amb el Consell Comarcal d’Osona, per poder 
comparar-lo amb el cost actual 
 
Resposta del Regidor Esteve Sidera: anar amb el Ripollès surt més econòmic i que li aportarà 
l’estudi. 
 
El Regidor Josep Salvans demana que es consideri la possibilitat d’establir penalització per 
incompliment del contracte. 
 
La regidora Liliana Vilanova  diu que seria bo fer un estudi global, extensiu a tots els llocs del 
municipi pel que fa als contenidors. Demana també que ja que els costos de l’Ajuntament són 
inferiors al que es recapta en concepte de taxa pel servei de recollida i tractament d’escombraries 
això s’hauria de compensar en els rebuts. Demana que quan s’aprovin les ordenances fiscals 
s’adeqüin ingressos i despeses.   
 

 

 

Finalment per unanimitat es deixa sobre la taula per a efectuar un millor 

estudi. 

 

 

 

 

16  REGIDORS 

PRECS I PREGUNTES 

 

 
Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Com és que l’Ajuntament ha de retornar 14.000 € a l’empresa Clapilcar per un error de notificació. 
 

Resposta del  Secretari 

No és una qüestió de notificació. Es tracta de que ells no han executat les obres i es considera 
jurídicament sostenible retornar els diners. Hi va haver un acord, en el seu moment, o un criteri, de 
no fer caducar les llicències, per no perjudicar  les empreses.   
 
No declarar la caducitat és una decisió política que s’ha estat aplicant.  

Pregunta que fa el Regidor Josep Salvans Codina 

Com és que l’Ajuntament ingressa i retorna uns diners, quan hi ha la necessitat de declarar 
expressament la caducitat i l’Ajuntament no ho fa fet. 
 

Resposta de l’Alcaldessa 

Se’n ha parlat, això ja estava establert així i per això s’ha fet així. 
 

Prec que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Quantes persones hi ha a ara a la residència, i quantes són de Montesquiu. I per qui són les places 
que queden ara buides? 
 

Resposta del regidor Xavier Soler Llopis 
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Creu que a data d’avui hi ha 18 persones, i 5 serien de Montesquiu.  La gent de Montesquiu no té 
una reserva de places.  
 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Quin és el paper de l’Ajuntament a la Residència, i com ha anat canviant amb el temps? 
 

Resposta del regidor Xavier Soler Llopis 

Hi ha 8 places que s’han ampliat i les últimes notícies és de 2 places sol·licitades en ferm. Les places 
noves seran privades. 
 

Pregunta que fa la regidora Liliana Vilanova Orriols 

Quin benefici en treu Montesquiu de tenir-hi la Residència?  
 

Resposta del regidor Xavier Soler Llopis 

El fet de tenir-la al poble. No hi tenim cap preferència. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Pregunta per quin motiu va sortir publicada una nota de premsa relativa a la direcció de Ràdio 
Montesquiu, i qui forma la junta. 
 

Resposta de l’Alcaldessa i del Regidor Xavier Soler 

 
L’Ajuntament no ha tingut res a veure amb aquesta nota de premsa. S’ha fet una reunió i s’ha creat 
una junta amb persones interessades i amb experiència, per tirar-la endavant. En Francesc Clusells 
es va oferir i estem esperant que ens porti un pla de treball. Faltarà que busqui uns col·laboradors i 
presenti la graella de programació, i que fem uns estatuts de funcionament. De moment, sembla 
que no hi ha cap oferta de col·laboració per part de ningú del poble. Ara estem en aquest punt. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Qui té el projecte que ha esmentat abans el regidor Esteve Sidera relatiu a la carretera de 
Barcelona, i amb qui s’ha de parlar per veure’l. 
 

Resposta del Regidor Esteve Sidera Jubany 

És a l’Ajuntament, ho demaneu, es buscarà i quedeu un dia que no hi hagi gaire feina a 
l’Ajuntament per venir a veure’l. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols  

Amb el tema de les factures de la guarderia també ho fem així? 
 

Resposta del Regidor Esteve Sidera Jubany 

Sí. Ho demaneu per escrit, com sempre  
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols  

Perquè no se’ls ha donat la possibilitat de modificar el projecte d’urbanització dels carrers Nou i Sant 
Boi, quines obres estan a punt de començar i, d’acord amb el que els va dir la Sra. Alcaldessa 
 

Resposta de l’Alcaldessa 

La intenció és avisar els veïns abans de començar les obres, reunir també als grups polítics i parlar-
ne. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Hi haurà contribucions especials? 
 

Resposta de l’Alcaldessa 

No. 
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Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols  

En quin punt estem del POUM 
 

Resposta de la l’Alcaldessa 

Estem esperant uns informes de medi ambient, carreteres i d’altres per poder fer-ne l’aprovació 
inicial. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols  

Hi ha en aquest punt feta la proposta de paràmetres per a cada zona? 
 

Resposta del Regidor Esteve Sidera Jubany 

No l’he mirat tot però ho podeu consultar quan vulgueu, igual que la resta de documentació. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Quan s’acaba el pavelló? 

 

Resposta de l’Alcaldessa 

A finals d’aquest mes o principis de novembre. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Què es farà amb el bar del pavelló? 
 

Resposta de l’Alcaldessa i del Regidor Esteve Sidera Jubany 

Encara ho estem mirant, la Diputació ens està fent un estudi de gestió, de costos i de manteniment i 
quan ho tinguem tot podrem decidir. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols  

Perquè no s’han esmenat errors de contingut de l’acta de ple de data 7 de juny de 2011: no ens 
vàrem abstenir sinó que vam votar en contra.   
 

Resposta del Secretari 

Em sembla que està modificada. Li passaré. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols  

Perquè no se’ns passen les actes de les reunions d’òrgans col·legiats (consorcis i demés) on els 
regidors i regidores assisteixen, com vàrem quedar, i com queda reflectit a l’acta del ple?  
 

Resposta de l’Alcaldessa 

Això ha estat un error d’entesa, si vam quedar així no ens vàrem entendre . Cal rectificar l’acta. Ens 
referíem a  les actes de les reunions sectorials. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Perquè no se’ns informa de la sortida del butlletí municipal com vam quedar amb la Sra. Alcaldessa? 
En ser de participació, ens hauria agradat agrair els nostres votants la confiança, igual que ha fet 
l’equip de govern i potser, com també hauria fet el grup de CIU. Ens agradaria poder-hi publicar 

coses. 
 

Resposta de l’Alcaldessa 

El butlletí és trimestral. Si voleu participar-hi, ho feu saber, en parlem i si hi estem tots d’acord, ho 
publiquem. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Perquè s’ha fet servir aquest butlletí municipal per agrair d’una manera exagerada i poc ajustada al 
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seu tarannà l’anterior Alcalde?  
 
 
 
 

Resposta del Regidor Esteve Sidera Jubany 

Ha estat per consideració als 12 anys que ha dedicat al poble. La Sra. Alcaldessa manifesta que ja 
va dir que aquesta és una nova legislatura i que hem d’avançar, i no pas tirar enrere. Estem donant 
totes les facilitats i hem de treballar junts per Montesquiu, sense crispació. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols  

Com està el tema del consultori? 
 

Resposta de l’Alcaldessa 

Us hem anat deixant la documentació a la carpeta del grup. Vam quedar que treballaríem junts i 
vosaltres no us hi heu interessat en cap moment. Ahir vam tenir una reunió i es va quedar amb la 
directora del Cap de Sant Quirze i amb el Sr. Miquel Casadevall que s’intentarà cobrir les vacances 
del Dr. Munt de manera organitzada, per comptar amb servei d’infermera el dimecres a la tarda. 
Confirma que l’ICS ha assegurat que el consultori no es tancarà. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols  

Lamenta que se li retregui que no hi ha tingut interès. Es van reunir amb la directora del Cap de 
Sant Quirze.  Pregunta si es reduiran però hores d’atenció al consultori? 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

Ens han assegurat que no. I no deixarem de lluitar perquè no passi.  
 

Prec que fa el Regidor Josep Salvans Codina 

Demana que es busqui la sintonia necessària per poder parlar d’aquests temes importants amb 
naturalitat i fluïdesa, considerant que qui té tota la informació és la Sra. Alcaldessa. 
 

Resposta de l’Alcaldessa 

D’acord. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

És veritat que s’està estudiant la possibilitat de treure les jardineres dels carrers Martí Masdeu i 25 
d’Agost per fer-hi aparcaments? 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

No, en absolut. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

És legal que l’Alcaldessa faci jornada sencera a l’Ajuntament i jornada parcial al Consell Comarcal? 
 

Resposta de l’Alcaldessa 

Tal com jo ho tinc entès, sí. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Renunciarà la Sra. Alcaldessa a la part de sou que supera el seu sou anterior a l’empresa privada, 
considerant que va dir que volia cobrar igual per la seva responsabilitat pública? 
 

Resposta de la l’Alcaldessa  

No ho he decidit encara però d’entrada crec que tinc dret a cobrar per la feina que faig en cada lloc. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 
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Quants dies de vacances va fer la Sra. Alcaldessa? No havia treballat prou per fer-ne. 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

Una setmana, fora del poble.  

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Quins són els criteris per al pagament dels llibres de l’escola? 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

És una decisió política perquè ens sembla que s’ha de fer. 
 

Prec que fa el Regidor Josep Salvans Codina 

Els impostos els paguem tots i han de servir per beneficiar tota la gent del poble que els paga. 
 

Resposta del Regidor Esteve Sidera Jubany  

El que estem potenciant és l’escola. I és una decisió política. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Com és que no hi va haver sardanes el dia de la flama del Canigó? 
 

Resposta del Regidor Esteve Sidera Jubany  

Per manca de diners. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

S’ha pensat donar un espai per a casal d’avis? 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

Hi ha interès. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

La gestió del local de la fonda de la Plaça Emili Juncadella és encara de l’Ajuntament? 
 

Resposta de l’Alcaldessa i del Regidor Esteve Sidera Jubany 

La gestió és tota de la Diputació de Barcelona perquè es va acabar el conveni. En tot cas, caldria 
fer-ne un altre.  
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

S’està utilitzant la pòlissa de crèdit? 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

Si, s’utilitza i hi ha diners. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Hi ha possibilitat que el públic faci preguntes? 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

En tot cas, si us les volen fer al grup i ens les traslladeu, podria ser. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Perquè l’any passat no es van donar diners pel Correllengua? 
 

Resposta del Regidor Esteve Sidera Jubany 

S’han donat diners al Correllengua cada any, si n’han demanat. L’any passat, no es va demanar. 
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Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

De quins temes ha parlat la regidora Sra. Glòria Martínez? 
 
 

Resposta de la Regidora Glòria Martínez 

Hem tingut reunions amb els comerciants, hem mirat la possibilitat d’obtenir ajudes del Consorci. 
 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova Orriols 

Quins temes està treballant el regidor Sr. Xavier Soler? 
 

Resposta del Regidor Xavier Soler 

Segueixo amb la meva rutina habitual : reunions de la Mancomunitat, la llar d’infants, el butlletí 
municipal i la ràdio. 
 

Prec que fa el Regidor Albert Roma Martí 

Diu que el seu grupté constància que hi ha un conveni entre el Departament de Salut de la 
Generalitat i l’Ajuntament que s’acaba a finals d’any, i demana que se’ls expliqui de què tracta i se’ls 
faciliti una còpia. 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

Tenim un conveni de manteniment, pel qual cada any cobrem uns diners de subvenció per al 
funcionament del consultori. No han dit que hi hagi cap modificació per l’any que ve. Lliurarem una 
còpia als grups municipals. 

 

Pregunta que fa el Regidor Albert Roma Martí 

Tenim alguna resposta relativa al tema del consultori? 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

Ho hem parlat abans en un punt anterior. 
 

Prec que fa el Regidor Albert Roma Martí 

Des que ha començat aquest mandat hi ha hagut quatre juntes de govern i només tenim l’acta 
d’una d’elles. Demana que se li lliurin les que falten. 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

S’han lliurat avui. 
 

Pregunta que fa el Regidor Albert Roma Martí 

Com està el tema de poder disposar d’un local pels grups municipals?  
 

Resposta de l’Alcaldessa i del Regidor Esteve Sidera Jubany 

Hem d’acabar de mirar econòmicament què ens suposa amb el nou pressupost.  El regidor afegeix 
que la intenció és la de posar un local a la seva disposició. Els despatxos de l’Ajuntament no estan 
lliures. 
 

Pregunta que fa el Regidor Albert Roma Martí 

I el pis del secretari? 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

S’ha d’adequar. No està en condicions. 
 

Pregunta que fa el Regidor Albert Roma Martí 

 Com està el tema de les subvencions de la Diputació? Quines hi ha hagut, a quins col·lectius s’ha 
beneficiat i quines actuacions s’han fet? 
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Resposta de l’Alcaldessa i del Regidor Esteve Sidera Jubany 

Es buscarà la informació, es quedarà per un dia i s’explicarà amb detall. 
 

Pregunta que fa el Regidor Albert Roma Martí 

Hi ha previst fer alguna activitat a la planta baixa del local de la fonda? 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

Ja ho hem explicat. Hi ha pendent una reunió amb Diputació, a veure quina intenció tenen ells per 
aquest local. 
 

Prec que fa el Regidor Albert Roma Martí 

 La llei 53/1984 el ple hauria de declarar la compatibilitat dels dos càrrecs de la Sra. Alcaldessa. Es 
mirarà? 
 

Resposta de l’Alcaldessa  

Es mirarà. 
 

 

 

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

les 8 de la tarda,  de la que s’estén la present acta. En dono fe. 

 


