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PLE ORDINARI DE 15 D’OCTUBRE DE 2013 

 

 

 

A les 16:02h. de la tarda del dimarts dia 15 d‟octubre de 2013, es constitueix en 

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

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

 

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

 

I amb l‟assistència dels regidors/es següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sra. Anna Castany Paret ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU 

 

 

Assistits pel secretari-interventor Jaume Salés i Malian.  

 

Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència a les 4 i cinc minuts de la 

tarda, una vegada comprovada l‟existència del quòrum d‟assistència necessari. 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació d’actes de sessions anteriors : 

 

Acta de ple ordinari de 19 de juliol de 2013. 

 

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

3. Aprovació del Compte General de l’exercici 2012. 

4. Modificació Ordenances Fiscals per 2014. 

5. Aprovació expedient 02/2013 de modificació de crèdit. 

6. Fixació de festes locals de 2014. 

7. Modificació de l’hora de celebració dels Plens Ordinaris. 

 

Mocions del grup municipal d’ERC 

 

8. Moció de suport al Regidor de Torredembarra Lluís Suñé. 

9. Moció de suport a la vaga del personal docent de les illes balears. 

10. Moció de suport al Correllengua 2013. 

11. Moció a favor de declarar sant Joan Festa Nacional dels Països 

Catalans. 

12. Precs i preguntes. 
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1 A01-PLE 

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS 

 

Acta de ple ordinari de 19 de juliol de 2013 

 

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

l‟acta del ple de 19 de juliol de 2013.  

Cap regidor en formula cap. 

 

Sotmesa a votació, l‟acta s‟aprova per unanimitat. 

 

 

2 RESOLUCIONS I DECRETS 

DONAR COMPTE I ASSABENTAT DELS DECRETS DICTATS EN EL 

DARRER PERÍODE  

 

 

La Sra. Alcaldessa dóna compte dels decrets següents:  

Del Decret núm.37/2013, de 15 de juliol al Decret 51/2013, de 24  de setembre,  

ambdós inclosos. 

 

 

37/2013 15/057 Delegació funcions secretaria 16/07/2013 

38/2013 16/07 Convocatòria ple ordinari 19/07/2013 

39/2013 22/07 Nomenament tinents d‟alcalde i assignació de delegacions 

40/2013 23/07 Habilitació per funcions  secretaria-intervenció 5-16/08/2013 

41/2013 23/07 Substitució de l‟Alcaldia 

42/2013 24/07 Aprovació liquidació taxa France Telecom 2T2013 

43/2013 31/07 Aprovació de despeses  2ª quinzena juliol 2013 

44/2013 06/08 Llicència d‟obres 18/2013 Carretera de Ribes 18 

45/2013 06/08 Llicència d‟obres 19/2013 Plaçola 12 

46/2013 06/08 Llicència d‟obres Carretera de Ribes 46 

47/2013 16/08 Requeriment per netejar i tancar solar Carrer Torelló 33 

48/2013 16/08 Aprovació de despeses 1ª quinzena agost 2013 

49/2013 23/08 Sol·licitud d‟ajut per politiques de dones durant 2013 

50/2013 30/08 Aprovació de despeses 2ª quinzena agost 2013 

51/2013 24/09 Sol·licitud de subvenció desperfectes per pluges juliol 2013 

 

 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar quin és el solar que 
surt citat al Decret núm. 47/2013. 

L‟Alcaldessa contesta que és el de la cantonada. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si pot concretar l‟ajut a què es refereix el Decret núm. 49/2013. 

L‟Alcaldessa diu que es tracta d‟una errada de transcripció, és de 1.000 €, amb dues parts de 500 € 
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cadascuna. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si pot concretar l‟ajut a què es referix el Decret núm. 51/2013, 
com es quantifica i si és el total de les despeses que ha tingut l‟ajuntament. 

L‟Alcaldessa diu que són les quantitats exactes. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per demanar, en relació al Decret núm. 
48/2013, si la liquidació de l‟obra del carrer és de 9.366 €, si està totalment acabat i si està garantit el 
que s‟hagi fet malament. 

L‟Alcaldessa contesta que la quantitat és correcta i que l‟ajuntament té a favor seu un aval per si hi ha 
obra executada malament, fins a 36 mesos de vigència. 

El Regidor Frederic Trapé demana si està previst res per al cas que a l‟empresa li passés quelcom i no 
pogués complir. 

L‟Alcaldessa diu que l‟empresa no va bé. 

El Regidor Frederic Trapé demana com es lliga tot i si, arribat el cas, la garantia es perdria. 

L‟Alcaldessa diu que precisament per això serveix la garantia, perquè l‟ajuntament no hi perdi res. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que si no s‟executa bé l‟obra 
s‟executarà l‟aval. 

El Regidor Frederic Trapé demana si hi ha queixes. 

L‟Alcaldessa diu que sí i que l‟arquitecte municipal ja està al cas. La particularitat d‟aquesta obra és que 
va lligada al FEDER i per cobrar la subvenció s‟ha d‟haver pagat. 

Abans de passar a l‟altre punt de l‟ordre del dia, l‟Alcaldessa diu que en el ple anterior hi mancava el 
Decret núm. 37/2013 i que ara sí que s‟ha incorporat. 

  

El Plenari en queda assabentat. 
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APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2012. 

 
 

Vist el Compte General format de l‟exercici 2012, juntament amb tota la seva 

documentació annexa, segons la legislació vigent. 

 

Atès que va ser exposat al públic perquè poguessin presentar-se reclamacions, 

objeccions o observacions, i que no se n‟han presentat. 

 

Atès l‟informe de la Comissió Especial de Comptes, i de conformitat amb l‟establert 

en l‟article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim 

local, es proposa al Ple l‟adopció del següent ACORD : 

 

 

PRIMER.-  Aprovar el Compte General de l‟exercici 2012. 

 

SEGON.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que 

l‟integra a la fiscalització del Tribunal de Comptes, tal i com s‟estableix en l‟article 

212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial 

decret legislatiu 2/2004, de 5 de març  
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Intervenció dels/ de les  regidors/es, amb permís de la Presidència: 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per dir que hi troba mancances. Per això 
no es votarà a favor i, a més, no s‟han complert els terminis legals. Diu que, per exemple, en l‟informe 
es diu que s‟ha d‟aprovar abans de l‟1 de juny i no s‟ha complert i els dictàmens els han rebut ara a 
l‟octubre. A més, la memòria és molt minsa, de vint-i-dos punts només en compleix quatre i la 
Tresoreria és prou important per ser-hi. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que, per ell, el tràmit s‟ha 
complert i hi està d‟acord i, en relació al que diu el Regidor Freixer, diu que tot això que diu ara no va 
pas sortir en la reunió que es va fer en el seu dia.  

 

 

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sra. Anna Castany Paret ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP En contra 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP En contra 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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MODIFICACIÓ  DE LES ORDENANCES PER A L’EXERCICI 2014 

 

Les ordenances que han de estar vigents en el pròxim exercici de 2014, han de ser 

les vigents actualment  o bé han d‟estar aprovades abans que finalitzi el present 

exercici del 2013. En el supòsit que sigui necessari procedir a reformar-les, les 

modificacions corresponents han d‟estar degudament aprovades abans del 31 de 

desembre de 2013. Això vol dir que han d‟estar aprovades definitivament per 

l‟Ajuntament i publicades en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

El text refós del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el 

text refós de la Llei Reguladora e les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 

15 a 19 quin ha de ser el procediment per a l‟aprovació i modificació de les 

ordenances fiscals reguladores dels tributs locals 

 

L‟estudi de les ordenances vigents, ha donat com a resultat la necessària 

modificació d‟algunes ordenances fiscals tant en la seva redacció normativa, com en 

la seva part impositiva, amb l‟objectiu d‟aconseguir una major racionalitat 

dispositiva, i obtenir els ingressos adequats per al sosteniment dels serveis 

municipals, i tot això sense modificar-ne unes i incrementant-ne el mínim necessari 

les altres, en consideració a la situació de crisi generalitzada en el nostre país. 

 

Per tot el que s‟exposa, es proposa l‟adopció dels següents acords : 

 

PRIMER .- Modificar provisionalment les Ordenances Fiscals vigents que es 

relacionen tot seguit, per tal que siguin vigents en el proper exercici del 2014, 

d‟acord amb la proposta següent: 
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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 27. TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

CEMENTIRI. 

 

Article 6 . Quota tributària 

Epígraf 6è 

 

Venda de nínxol nou     928,00€ 

Lloguer temporal de nínxol  

           80,00€ 

Canvi de titular       15,00€ més les despeses de l‟edicte en  

           butlletí oficial, en el seu cas. 

 

El lloguer temporal serà per un mínim de 2 anys i un màxim de 3. 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

CLAVEGUERAM. 

 

Article 6. Quota tributària 

 

2.La quota tributària que s‟ha d‟exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i 

depuració es determinarà en funció de la quantitat d‟aigua, mesurada en metres 

cúbics, utilitzada a la finca. 

 

A aquest efecte, s‟aplicaran les tarifes següents :  

 

 

1. Fins a 21 m3 de consum d‟aigua, per trimestre 6,25 €/trimestre 

2. De 22 m3 a 40 m3 de consum d‟aigua, per trimestre 12,50 €/trimestre 

3. Més de 41 m3 de consum d‟aigua, per trimestre 18,75 €/trimestre 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

SUBMINISTRAMENT D’AIGUA. 

 

Article 6. Quota tributària 

 

 

Tarifa 1ª  

Habitatges, locals comercials, fàbriques i tallers   

2n tram : Entre 22 m3 i 40 m3, per cada m3 1,113308 €/m3 

3r tram : Excés de 40 m3, per cada m3  1,518157 €/m3 

 

 

SEGON.- Exposar aquest acord al públic amb la publicació d‟anunci al tauler 

d‟anuncis de l‟Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, durant el 

període de 30 dies hàbils comptats des del dia següent al de la publicació al BOP, 

per tal que les persones interessades puguin presentar les reclamacions que 

estimin oportunes. 
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Transcorregut el termini d‟exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 

els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

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

L‟Alcaldessa explica que la proposta que es fa al Ple és per modificar només tres ordenances: 

a) La taxa sobre el clavegueram queda igual, només es proposa canviar la forma de pagament, 
anirà junt a cada trimestre de la factura de l‟aigua. Ja se‟n va parlar a la reunió que van fer els 
portantveus. 

b) La taxa de l‟aigua s‟apuja un poc perquè s‟ha de fer una obra que pujarà uns sis mil euros i 
escaig. Es proposa deixar sense puja el primer tram i només apujar el segon i tercer, s‟apuja 
l‟excés de consum d‟aigua. Amb aquest augment no s‟arribarà al cost indicat però hi ajudarà. 

c) La taxa del cementiri, es proposa apujar-la per actualitzar els preus dels nínxols nous, d‟acord 
amb els preus actuals. El lloguer només es proposa dividir-lo segons els anys que duri. Es 
proposa, també, afegir en la taxa el cost de la despesa administrativa i la possible publicació al 
BOPB. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per demanar si l‟obra de construcció de 
nous nínxols ja està adjudicada. 

Contesta l‟Alcaldessa que sí, per poc més de cinquanta-cinc mil euros a l‟empresa Rabionet.  Aquesta 
setmana se signa el contracte. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar si els nous nínxols 
seran d‟obra. 

L‟Alcaldessa contesta que sí. 

El Regidor Joan Freixer demana si es treballarà, en aquesta obra, per Tots Sants. 

L‟Alcaldessa contesta que no i així es demanarà expressament a l‟empresa adjudicatària. 

La Regidora Liliana Vilanova comenta que el seu grup ha entrat unes esmenes en el tema de les 
ordenances fiscals. 

L‟Alcaldessa li diu que ja ho ha vist perquè les han entrat just abans de començar el Ple i, com és lògic, 
no es poden valorar en un moment. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que en la reunió prèvia que van fer els representants dels tres grups 
municipals, el Regidor Esteve Sidera va passar un llistat i va dir que estàveu estudiant abaixar el preu 
del pavelló i de la piscina. Continua dient que suposa que les que no són al llistat és que es proposa 
deixar-les igual; en aquí troba a faltar un estudi econòmic sobre les ordenances que no es toquen. 

L‟Alcaldessa diu que l‟equip de govern no vol apujar impostos. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que l‟Alcaldessa s‟ho mira des del punt de vist d‟apujar però que el grup 
municipal que la Regidora representa tenen voluntat d‟abaixar impostos. 

L‟Alcaldessa apunta que avui mateix la Federació de Municipis de Catalunya ha anunciat que els 

ingressos de l‟estat espanyol cap als municipis disminuiran, l‟any que ve, un 3 %. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que el seu grup voldria tenir números a la mà per valorar-ho i insisteix 
que no hi ha informes econòmics de les ordenances que no es toquen. 

L‟Alcaldessa diu que n‟hi ha d‟haver en aquelles que es toquen no en totes. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que ells els voldrien per a totes les ordenances fiscals. 

L‟Alcaldessa li contesta que en la liquidació ja es pot veure. 

La Regidora Liliana Vilanova replica que, al detall, no. 

L‟Alcaldessa diu que s‟ha de mirar l‟estat d‟execució. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que no se‟ls ha donat mai el detall i això és informació. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que el detall no implica el 
resultat final.La Regidora Liliana Vilanova diu que el seu grup ho gestionaria d‟una altra manera. 
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El Regidor Esteve Sidera diu que la informació la tenen tota. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que, al detall, no. 

El Regidor Esteve Sidera repeteix que tenen la informació necessària. 

L‟Alcaldessa li diu a la Regidora Vilanova que bé que vénen a veure tots els documents comptables, com 
van fer fa poc. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que en els informes hi ha números globals. 

L‟¡Alcaldessa diu que també tenen informació en les Juntes de Govern Local. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que ara ho miraran així. 

L‟Alcaldessa li diu que es feina vostra. 

La Regidora Liliana Vilanova pregunta sobre les emenes presentades pel seu grup. 

L‟Alcaldessa li contesta que, sobre la piscina i el pavelló, se‟n pot parlar més endavant. Sobre el 
clavegueram no hi ha temps de mirar-ho. Es pot discutir amb el grup i, en tot cas, sempre es pot 
introduir com una al·legació durant el període d‟exposició pública. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que està d‟acord amb el tema del clavegueram i pregunta sobre les 
ordenances que regulen la piscina i el pavelló. 

L‟Alcaldessa contesta que, en el proper Ple ordinari, si volen es pot discutir. 

La Regidora Liliana Vilanova diu per aquestes dues s‟esperaran i l‟altra es pot entrar com una al·legació. 

 

 

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sra. Anna Castany Paret ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP En contra 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP En contra 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor. 

 

 

5  APROVACIÓ D’EXPEDIENT 02/2013 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT. 

 

Vist que l‟estat d‟execució del pressupost fa necessària la modificació de crèdits 

per majors ingressos i transferència entre partides, per  l‟import i  conceptes que 

es detalla : 

 
import Concepte 

12.773,00 Subvenció Diputació telecontrol clorador 

14.000,00 Subvenció Diputació per clorador  

26.773,00 INGRESSOS 

 

 
Import Concepte 

9.000,00 Augment de potència clorador  

-3.000,00 Disminució per potència clorador 

-6.000,00 Disminució per potència clorador 

14.000,00 Clorador xarxa aigua 

12.773,00 Sistema telecontrol clorador xarxa 

26.773,00 DESPESES 
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Vistes les previsions de l‟article 179 del Reial Decret  Legislatiu 2/2004 de 5 de 

març, d‟aprovació del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així 

com allò que preveuen els articles 169, 170 i 171 pel que fa al procediment a 

seguir per a l‟aprovació d‟una modificació de crèdit per transferències entre 

partides. 

Es proposa al Ple municipal l‟adopció del següent acord : 

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits 02/2013, per majors 

ingressos i transferència entre partides, per l‟import i conceptes desglossats a la 

part expositiva d‟aquest acord. 

 

Segon.- Exposar aquest acord al públic mitjançant la publicació d‟edicte al 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauló d‟anuncis de l‟Ajuntament, 

per tal que durant els 15 dies següents al de la publicació les persones 

interessades hi puguin formular reclamacions. 

 

Tercer.- En cas de formular-se reclamacions, el Ple les resoldrà en el termini 

d‟un mes. 

 

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

L‟Alcaldessa explica que es tracta d‟una modificació de pressupost per majors ingressos (s‟han rebut 
dues subvencions de la Diputació de Barcelona, una d‟elles pel clorador) i per transferències entre 
partides pressupostàries. 

 

 

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sra. Anna Castany Paret ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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FIXACIÓ DE FESTES LOCALS DE L’ANY 2014. 

 

Vista l‟Ordre EMO/202/2013, de 22 d‟agost, publicada al DOGC núm. 6450 de 30 

d‟agost, per la qual s‟estableix el calendari de fetes laborals de Catalunya per a 

l‟any 2014, 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. 
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Vist que es considera procedent fixar les dues festes locals de Montesquiu per l‟any 

2014 els dies següents :  

 

1- 9 de juny (2ª Pasqua) 

2- 12 de setembre 

 

Es proposa al Ple l‟adopció del següent ACORD: 

Primer.- Fixar les dues festes locals de Montesquiu per l‟any 2014 els dies :  

 

.- 9 de juny (2ª Pasqua) 

.-12 de setembre. 

 

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

L‟Alcaldessa diu que es proposen: el dilluns de la Segona Pasqua i el dia 12 de setembre per poder 
allargar el pont de l‟11 de setembre, tenint en compte que la Festa Major ja cau en dies bons. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que, a pesar que el seu grup 
hi votarà a favor, en el moment històric que s‟està vivint no veu bé aquest pont tan llarg perquè llavors 
la gent es mobilitza menys. Si no hi ha pont, la gent és mobilitzaria més. 

L‟Alcaldessa conclou que a l‟equip de govern els va semblar un bon dia per fer pont i que pensa al revés 
que ella. Manifesta finalment que entén que la gent tindrà més disponibilitat per mobilitzar-se. 

 

 

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sra. Anna Castany Paret ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

 

 

7 
 

MODIFICACIÓ DE L’HORA DE CELEBRACIÓ DELS PLENS ORDINARIS 

 

En la sessió plenària extraordinària d‟aquest Ajuntament del dia 12 de juliol de 2011 

es va acordar celebrar els plens ordinaris el segon dimarts de mes, cada tres mesos, 

dels mesos de gener, abril, juliol i octubre, a les 4 de la tarda. 

 

Atès que es considera més adient celebrar els plens ordinaris a les 5 de la tarda. 

Es proposa al Ple l‟adopció del següent acord: 
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Primer.- Modificar l‟hora de celebració dels plens ordinaris d‟aquest Ajuntament de 

Montesquiu, previstos el segon dimarts de mes, cada tres mesos, dels mesos 

següents: gener, abril, juliol i octubre, que queda fixada a les 5 de la tarda. 
 

Segon.- Publicar aquest acord al BOP i al tauló d‟anuncis de l‟Ajuntament per a 

general coneixement. 

 

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

L‟Alcaldessa demana si cap regidor vol dir quelcom sobre aquesta proposta. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova demanant el per què d‟aquest canvi. 

L‟Alcaldessa contesta que li sembla que anirà més bé a tots. 

La Regidora Liliana Vilanva demana el significat de “tots”. 

L‟Alcaldessa diu que a les 5 de la tarda hi pot assistir més bé la gent. 

La Regidora Vilanova diu que els hauria agradat que els hi haguessin demanat 

L‟Alcaldessa li contesta que precisament el seu grup havia demanat el canvi d‟hora. 

La Regidora Vilanova li precisa que havien demanat posar-lo a les 8 el vespre. 

 

 

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sra. Anna Castany Paret ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP En contra 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP En contra 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

 

 

MOCIONS DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC 
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MOCIÓ DE SUPORT AL REGIDOR DE TORREDEMBARRA LLUÍS SUÑÉ, 

ACUSAT D’ULTRATGE A LA NACIÓ ESPANYOLA 

 

Lluís Suñé és regidor a l‟Ajuntament de Torredembarra. L‟any 2008, a través del seu 

blog personal, va difondre una imatge irònica a la qual criticava l‟espoli fiscal que 

pateix Catalunya i el comparava amb una comunitat autònoma espanyola: 

Extremadura. Aquesta era una imatge present a les xarxes socials, que no havia 

creat ell i que, en tot cas, va fer ús pel seu dret a la llibertat d‟expressió. 

 

Lluís Suñé ha estat acusat “d’ultraje a la nación española”, un delicte que a l‟Estat 

espanyol és considerat molt greu. És per això que el procés pot acabar amb una 

multa de 145.000€ i 2 anys de presó. 
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El regidor de Torredembarra és una persona reconeguda per la seva tasca i pel seu 

compromís, un regidor que expressa opinions polítiques lliurement i és per això que 

actualment és perseguit i pot ser condemnat. 

 

Per tot això, el ple municipal proposa els següents ACORDS : 

 

Primer.- Manifestar la voluntat de l‟Ajuntament de Montesquiu de donar suport a 

Lluís Suñé i demanar la retirada de la demanda. Demanar la posada en pràctica del 

dret a l‟autodeterminació, l‟única sortida democràtica que pot posar fi al conflicte 

polític que enfronta al nostre poble amb els Estats i institucions que ens governen.  

 

Segon.- Animar al conjunt del país a difondre aquest cas.  

 

Tercer.- Donar suport institucional a en Lluís Suñé en aquest procés. Col·laborar en 

el procés de diferents maneres: fent-ne difusió i informant a la població que pot 

col·laborar econòmicament per afrontar les despeses del judici, així com a una 

possible multa, fent aportacions al següent número de compte: 0081-0321-51-

0006517362. 

 

Quart.- Comunicar aquest acord a la plataforma „Lluís Absolució‟, a la Junta 

d'Extremadura, al Govern espanyol i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar si l‟ajuntament té 
previst fer algun donatiu al compte corrent. 

L‟Alcaldessa diu que no ho han previst. 

La Regidora Vilanova precisa que la moció ho diu. 

L‟Alcaldessa contesta que podria ser que ho féssim. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per demanar si ho pot fer qui vulgui o 
l‟ajuntament. 

L‟Alcaldessa contesta que l‟ajuntament ho pot fer. 

El Regidor Trapé demana si està previst votar per fer la donació. 

L‟Alcaldessa conclou que s‟ha de valorar. 

 

 

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sra. Anna Castany Paret ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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MOCIÓ DE SUPORT A LA VAGA INDEFINIDA I LES 

REIVINDICACIONS DELS DOCENTS DE LES ILLES BALEARS 

 

Els docents de les illes Balears varen iniciar el passat 16 de setembre una vaga 

indefinida que va tenir durant la seva primera jornada un 91% de seguiment. La 

vaga ha estat convocada contra la política educativa i lingüística del Govern. 

El Govern Bauzá, amb l'oposició de tots els sindicats, de tota de la comunitat 

educativa i de la societat illenca, vol impulsar nombroses mesures que afecten 

negativament l‟escola, el professorat i l‟alumnat. Entre aquestes mesures n'hi ha 

que deriven del fet que les illes Balears es situen a la cua de la inversió educativa 

de l'Estat, atès l'espoli fiscal que pateixen els illencs amb un 48% d'imposts pagats 

que no retornen i que ara amb l'afegitó de la crisi i de les mesures de Mariano 

Rajoy afecten a la reducció de salaris, jornada, plantilles, ràtios, jubilacions, 

acomiadaments, concessió de beques o prestacions a l‟alumnat o a les seus 

famílies.  

A més d'aquestes mesures derivades de l'espoli sistèmic de l'Estat Espanyol als 

territoris dels Països Catalans, el govern Bauzá ha aprovat un decret, el TIL, que 

pretén impedir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu. La 

dignitat d‟uns docents directors de centre amb el suport dels seus consells escolars 

que s‟han negat a aplicar aquest decret, ha comportat haver estat expedientats per 

Conselleria i suspès de feina i sou. Cal destacar que aquest programa, el TIL, ha 

estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que 

el govern Bauzà ha ignorat completament amb l‟aprovació d‟un decret-llei per la via 

d‟urgència. La conselleria ha creat un caos organitzatiu amb un decret imposat, 

precipitat, mal planificat, sense el consens necessari que necessita tota normativa 

educativa que es vulgui posar en marxa dins un sistema educatiu. Bauzá fa feina 

per desmuntar un model lingüístic escolar que funciona i que té l‟aval del 87% dels 

pares i mares el curs passat, i del 90% dels pares i mares enguany, que triaren el 

català com a llengua a l'ensenyament i no fa front a les necessitats reals del 

sistema, com és el fracàs escolar, 

El Govern Bauzá també ha intentat laminar la llibertat d'expressió amb la Llei de 

símbols la qual el mateix Consell Consultiu de les Illes Balears ha dictaminat que 

atempta contra la llibertat d'expressió i és anticonstitucional o amb el mateix sentit 

la Llei de Convivència. Aquestes lleis pretenen amordaçar les opinions dels mestres 

i prohibir símbols de Mallorca a les escoles com les quatre barres que l'any 1229 

portà Jaume I a l'illa de Mallorca. 

 

Per tots aquests motius es proposa al Ple l‟adopció dels següents acords: 

 

Primer.- El Ple de l‟Ajuntament manifesta el seu suport a la comunitat educativa 

de les Illes Balears i a totes les accions que de manera cívica es realitzin. 

 

Segon.- Demanar al Govern de les Illes Balears derogui el Decret de Tractament 

Integral de Llengües per afectar negativament a la pervivència de la llengua 

catalana pròpia del nostre municipi i pel fet que la seva aplicació en cap cas ajudarà 

els alumnes de les escoles illenques a millorar el seu rendiment acadèmic, ni 

tampoc possibilitarà l'aprenentatge de la llengua anglesa de forma adequada, ans al 

contrari, empitjorarà de forma molt clara el seu aprenentatge en conjunt. 
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Tercer.-  Demanar al Govern de les Illes Balears retiri els avantprojectes de la Llei 

de símbols i de la Llei de Convivència ja que atempten contra la llibertat d'expressió 

i pretenen esborrar les nostres senyes d'identitat comunes.  

 

Quart.- Rebutjar l'actitud de falta de diàleg i de consens del Govern de les Illes  

Balears respecte a tota la comunitat educativa i la resta d'agents socials. 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per preguntar com es farà arribar. 

L‟Alcaldessa contesta que per correu. 

La Regidora Vilanova diu que, doncs, es faci constar així. 

L‟Alcaldessa diu que no hi ha cap inconvenient a afegir un punt cinquè que digui, més o menys, 
“Notifica-ho al Govern de les Illes Balears”. Que es voti amb aquest nou punt. 

La Regidora Vilanova demana si amb aquestes mocions hi ha una voluntat només de cobrir l‟expedient 
o si s‟hi creu. 

L‟Alcaldessa contesta que és clar que s‟hi creu. 

La Regidora Vilanova diu que el diumenge de fa dues setmanes, a Montesquiu, es va fer un acte en 
favor dels docents. I de l‟Ajuntament no hi va anar ningú. 

L‟Alcaldessa respon que per ella és la primera notícia que en té. 

La Regidora Vilanova diu que bé que es va demanar la Sala i es van plantar cartells. 

L‟Alcaldessa diu que ella no ho havia vist. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Glòria Martínez per dir que ella sí que havia vist un 
cartell. 

La Regidora Vilanova diu que li estranya que l‟equip de govern no ho sabés. 

L‟Alcaldessa diu que no que ho va saber i que li deuria passar per alt. 

La Regidora Vilanova li demana si amb el tema de la Marxa Groga també els ha passat per alt. 

L‟Alcaldessa diu que, en aquest tema, no es van entendre. 

La Regidora Vilanova li diu que, aleshores, no digui que va a tot arreu. 

L‟Alcaldessa conclou que ella va als llocs que creu que ha d‟anar i si s‟han fet les coses bé. 

 

 

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sra. Anna Castany Paret ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2013. 
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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 aquest motiu, des 

de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL) volem 

donar-hi un nou impuls per mitjà de la 17a edició del Correllengua. Des de la CAL, 

considerem que seria molt important la presentació, a tots els municipis i 

comarques, de la moció que redactem a continuació i l‟aprovació de la totalitat o 

d‟una part dels acords proposats.  

 

Atesa la necessitat d‟assolir la plena normalització 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.  

 

Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i 

comunitàries. 

 

Atesa la consolidació que després de 17 anys està assolint la iniciativa cívica del 

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

societat civil en general.  

Atesa 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. 

  

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 

municipi. 

  

 

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

 

Primer.- Donar suport al Correllengua 2013 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.  

 

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.  

 

Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 

encaminades a facilitar l‟apropiació i l‟ús del català oral entre persones i col·lectius, 

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, o a través de l‟a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del 

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

No hi cap intervenció dels regidors. 

 

 

 

 

 

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sra. Anna Castany Paret ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

 

 

11 

 

MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA 

FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS. 

 
Atès que els Focs de Sant Joan s‟han celebrat des de fa segles arreu dels territoris 

de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant 

per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l‟Alguer. 

 

Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966 

ençà, han contribuït com cap altre festa a conservar i transmetre les tradicions 

pròpies de la nostra nació. 

 

Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, 

col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la 

seva vigència actual, una vigència que l‟ha fet sobreviure a les diverses situacions 

polítiques i socials i superar períodes històrics molt difícils al llarg del temps. 

 

Atès el fet que la Festa de Sant Joan, fets arrelada en la major part dels territoris 

que conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació 

d‟una comunitat històrica com a símbol d‟esperança. 

 

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

 

Primer.-  Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant 

Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans. 

 

Segon.- D‟una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla 

catalana que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de sant Joan 

la Festa nacional dels països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en 

una de les tradicions més antigues d‟aquests territoris. I de l‟altra, demanar-los que 

emprenguin les accions necessàries per fer-la efectiva. 
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Tercer.- Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó 

a la nostra localitat. 

 

Quart.- Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural, a flamacanigo@omnium.cat o 

al Carrer de la Diputació 276 pral. 08009 Barcelona. 

 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova perquè vol fer un incís. Diu que, del 
grup municipal APM-CUP, que sempre han defensat l‟expressió “Paisos Catalans” agrairien que no se‟ls 
qüestionés a partir d‟ara aquest ús. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per contestar-la dient que una cosa és 
defensar una festa nacional i una altra és voler donar lliçons a un altre territori. Cadascú acorda el que 
creu. 

 

 

Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sra. Anna Castany Paret ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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PRECS I PREGUNTES 

 

Abans de donar pas als precs i preguntes, l‟Alcaldessa diu que vol donar una 

informació: per Decret d‟Alcaldia núm. 54/2013 es declararà la ruïna de l‟immoble 

del Carrer Sant Boi núm. 20, se li donarà dotze mesos per enderrocar l‟edifici i això 

s‟haurà de complir, a no ser que l‟arquitecte municipal informés que, per motius de 

seguretat no s‟hagi d‟enderrocar abans. Dit això, cedeix la paraula als regidors. 

 

* El Regidor Joan Freixer formula les següents: 

 

- Demana quins són els criteris per a la poda dels arbres de l‟escola. 

 

L‟Alcaldessa diu que als butlletins ja es deia. 

 

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

l‟informe tècnic de la Diputació de Barcelona, s‟havia de fer una esporga severa i 

mirar de si s‟havia de tallar cap arbre. 

 

L‟Alcaldessa diu que la recomanació final era de treure‟ls, però s‟havia de fer amb 

una retro. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que amb la porga severa es va mirar si se‟n podia 

salvar algun. 

mailto:flamacanigo@omnium.cat
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El Regidor Joan Freixer diu que és el tipus d‟arbre que hi hauria d‟anar. 

 

L‟Alcaldessa diu que una porga, de fet, és una ferida. 

 

- Demana quines mesures s‟han pres perquè el call no es consolidi com un lloc ple 

de pipis i caques de gossos. N‟hi ha moltes i, sent un lloc de pas habitual per a la 

població, fa molta mala olor i n‟hi ha tant que fins i tot es fan bassals. 

 

L‟Alcaldessa contesta que el problema li consta i ja s‟ha parlat amb els Mossos 

d‟Esquadra, amb la idea de fer un conveni perquè es puguin multar qui no porti el 

gos en condicions. 

 

El Regidor Freixer diu que hi ha persones que tenen gossos i se‟ls podrien fer uns 

advertiments. 

 

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

difícil atrapar algú quan això passa. 

 

El Regidor Freixer hi està d‟acord però insisteix a fer un advertiment a qui tingui 

gossos. 

 

El Regidor Sidera diu que la carta a tothom que tingui gossos ja s‟ha fet vàries 

vegades. 

 

El Regidor Freixer diu que des d‟AMP-CUP van fer una campanya en aquest sentit i 

l‟equip de govern la va criticar. 

 

L‟Alcaldessa diu que no van demanar permís. 

 

El Regidor Freixer diu que era una ajuda. 

 

L‟Alcaldessa conclou que no ho veu bé. 

 

 

- Demana quins han estat els criteris de selecció per al nou servei de neteja que fa 

en Sebastià Font. 

 

L‟Alcaldessa diu que s‟ha agafat la més adequada. 

 

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

preu/hora s‟havia rebaixat. 

 

El Regidor Freixer demana si hi ha contracte. 

 

El Regidor Sidera diu que, segons la factura, es paga. Ve dos dijous al mes. 

 

- Demana com estan diferents temes pendents, com són el portàtil de l‟antic 

secretari i la situació de la treballadora Helena Castany. 

 

L‟Alcaldessa respon que el tema del portàtil està igual i que el tema de la 

treballadora està pendent de Diputació de Barcelona, que no ha dit res encara. 
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- Demana quins són els criteris per atorgar subvencions a les entitats del poble. 

 

L‟Alcaldessa diu que es tenen en compte les necessitats. 

 

El Regidor Freixer demana si hi té a veure el fet que una activitat sigui anual o no, 

o si hi té a veure el que es fa. 

 

L‟Alcaldessa diu que depèn de l‟acte de la repercussió. 

 

El Regidor Freixer diu que hi ha diferències importants. Diu que podrien buscar 

espónsors per a alguna activitat. 

 

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

demana el que li falta i es valora. 

 

 

* La Regidora Liliana Vilanova formula les següents: 

 

- Quina és la previsió de durada de les obres de construcció dels nínxols nous? 

 

L‟Alcaldessa diu que uns dos mesos des que se signi el contracte. 

 

- Si l‟adjudicació de les obres del Carrer Sant Boi i Carrer Nou es va fer a 

Construccions Queralt, com és que l‟aval el presenta en Serradell? 

 

L‟Alcaldessa diu que Construccions Queralt va fer suspensió de pagaments i ho va 

endossar a l‟empresa d‟en Serradell. 

 

- En el passat Ple, el grup municipal de CiU va presentar una moció sobre el Pacte 

Fiscal. S‟ha enviat res a les entitats? 

 

L‟Alcaldessa respon que, ara, no ho recorda, però que alguna cosa es va fer. N‟ha 

parlat amb la tècnica però no sap si està enviat o no. Diu que ho mirarà i els ho 

contestarà per escrit. 

 

- Les despeses sobre el robatori que hi va haver són les que figuren en la relació de 

la Junta de Govern Local sota el títol “Glòria Pujals”? 

 

L‟Alcaldessa diu que en aquesta empresa, que té el NIF de la Glòria Pujals, és on 

s‟ha comprat la reposició del material robat. 

 

La Regidora Vilanova demana si se sap el total del robat i què ha pagat 

l‟assegurança. 

 

L‟Alcaldessa contesta que uns nou mil euros. 

 

La Regidora Vilanova demana quan puja el material que s‟ha comprat. 

 

L‟Alcaldessa que el que ha pagat l‟assegurança. 
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La Regidora Vilanova demana quant és. 

 

L‟Alcaldessa diu que ho mirarà i li dirà. 

 

- En el Ple de 12 de juliol de 2012 es va acordar, per set vots a favor, afegir un 

acord pel qual s‟enviaria còpia de les actes dels òrgans col·legiats als que assistís 

un regidor en nom de l‟ajuntament, a la resta dels regidors i no s‟ha acomplert. 

 

L‟Alcaldessa diu que ho mirarà. 

 

- S‟ha mirat si es pot contractar una persona per menys hores de les que feia la 

persona substituïda? 

 

L‟Alcaldessa respon que sí que es va mirar i si que es pot. 

 

- Es treuran les bales de palla que hi ha dins del riu? 

 

Contesta, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que no. Es 

va treure les de més a la vora però no les del mig perquè no s‟hi arriba. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per demanar si no 

ho va fer l‟ACA. 

 

El Regidor Esteve Sidera contesta que no. 

 

L‟Alcaldessa diu que l‟ACA va dir que el fet que es desfacin les bales encara aniria 

bé per a la sedimentació del riu. Tot i així, s‟ha parlat amb els del Francàs, perquè 

les bales eren d‟ells, i es van treure les que es van poder. 

 

El Regidor Joan Freixer demana qui ho ha de pagar. 

 

Contesta l‟Alcaldessa que els del Francàs. 

 

- (Per a la Regidora Anna Castany): Si pot explicar el tema de la subvenció del 

menjador escolar. 

 

Contesta la Regidora Anna Castany que, amb aquesta subvenció, es va pagar la 

persona que ajuda al menjador. 

 

La Regidora Vilanova diu que, però, la subvenció era per a les famílies. 

 

La Regidora Castany diu que no, que era per al menjador. 

 

La Regidora Vilanova demana de quant és l‟import d‟enguany. 

 

La Regidora Castany contesta que d‟uns mil i escaig euros. 

 

 

- Per qüestions laborals ha de recollir les mocions que arriben al Parlament de 

Catalunya i de Montesquiu no n‟ha arribat cap. Com pot ser? 
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L‟Alcaldessa diu que ja en parlarà amb la tècnica de l‟ajuntament que és 

l‟encarregada d‟enviar-les. 

 

El Secretari de la Corporació, amb permís de la Presidència, intervé per indicar que 

creu que s‟envien a través de la plataforma EACAT i no en paper. Però que es 

mirarà, de totes maneres. 

 

- Què és la factura d‟1,45 € per un tetrabric de llet? 

 

Contesta, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera que és la dels 

treballadors de l‟ajuntament. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana si la llet que es prenen a la feina els 

treballadors de l‟ajuntament l‟ha de pagar tot el poble. 

 

El Regidor Sidera diu que no hi està d‟acord però és així. 

 

L‟Alcaldessa diu que no ho han valorat mai. 

 

La Regidora Vilanova demana si tot el poble pot venir a fer el cafè amb llet a 

l‟ajuntament. 

 

L‟Alcadessa diu que aquest assumpte es mirarà com funciona. 

 

- Què heu estat fent cada regidor o regidora? 

 

Amb permís de la Presidència la Regidora Glòria Martínez diu que ha fet diferents 

reunions sectorials de les regidories de turisme i igualtat. 

 

La Regidora Vilanova li demana, però, què ha fet com a feina. 

 

La Regidora Martínez li contesta que tots els temes es parlen entre tots, els dies 

que fan reunió de l‟equip de govern. 

 

La Regidora Vilanova li demana que concreti com a regidora què fa. 

 

La Regidora Martínez contesta que hi ha moltes coses que es tracten però depèn 

del moment i hi ha coses que no s‟acaben de tractar del tot. 

 

Amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer li demana si pot explicar què 

s‟està coent, ara, en les seves regidories. 

 

La Regidora Martínez diu que la Fira de la Nou, de la Festa Major. Però insisteix que 

parlen de tot entre tots. 

 

La Regidora Vilanova li diu que ella, però, és la referent en Turisme, per exemple. 

 

La Regidora Martínez li reitera que el que li vol fer entendre és que no es dedica 

només al seu àmbit perquè l‟equip de govern actua en global amb tot. 
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L‟Alcaldessa intervé per dir que els regidors tenen la seva feina laboral, a part de la 

tasca de regidors de govern i compaginen les tasques i en temes del dia a dia, on 

no arriben ells, hi intervé ella. 

 

La Regidora Vilanova diu que voldria que cada tres mesos els regidors fessin un 

informe de tot el que han fet. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que ell no 

ho farà. 

 

La Regidora Vilanova li diu que ell cobra diners públics. 

 

El Regidor Sidera diu que ell fa el que sigui. 

 

La Regidora Vilanova diu que no volen donar informació. 

 

El Regidor Sidera diu que la informació és visible. Per exemple, les obres que es fan 

ja es veuen. 

 

La Regidora Vilanova diu que això és el que vol que expliqui. 

 

El Regidor Sidera diu que ja es veu. 

 

El Regidor Freixer diu que aprofita per demanar qui arreglarà un forat que hi ha a 

Cal Nen, perquè fa temps que hi és. 

 

El Regidor Sidera diu que hi ha un problema, que els comptadors són a l‟entrada i 

s‟està mirant si se situen a fora, però és problemàtic també per als tubs que estan 

empotrats. 

 

El Regidor Freixer demana com anava això d‟haver de posar els comptadors a fora. 

 

El Regidor Sidera diu que l‟ajuntament ho pagava tot i que tothom ho hauria 

d‟haver fet. 

 

 

- En l‟acte sobre el Sr. Muñoz Espinalt, tot i que es va dir que estaria bé que es fes, 

l‟equip de govern l‟ha muntat d‟esquena als altres grups. Hi ha una persona que 

surt als programes i no ho sap. 

 

L‟Alcaldessa diu que ho ha organitzat la Nati i és ella la que hauria d‟haver avisat a 

aquesta persona. Des de l‟ajuntament, fins i tot, es va demanar a la Nati si ja es 

podien fer els programes. 

 

La Regidora Vilanova diu que a ella li han dit que algú ha demanat a l‟equip de 

govern que com és que la CUP no hi ha participat. 

 

L‟Alcaldessa diu que no li consta. 

 

 

- Vol fer constar que a la Fira d‟oct ubre es van oferir i no se‟ls va dir res. 
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L‟Alcaldessa contesta que s‟ha organitzat des de la Comissió de Comerç. 

 

- La persona que l‟any passat va ajudar en la confecció del pressupost, en Carles 

Gener, quan va cobrar? 

 

L‟Alcaldessa diu que, de memòria, uns sis-cents o vuit-cents euros. 

 

La Regidora Vilanova agrairia que no es tornés a contractar aquesta persona perquè 

els insulta a través del Facebook. 

 

L‟Alcaldessa diu que no es contractarà. 

 

La Regidora Vilanova demana si es farà internament. 

 

L‟Alcaldessa diu que sí. 

 

 

- En la documentació sobre els animals de companyia, Montesquiu no surt a la 

llista. 

 

L‟Alcaldessa contesta que aquesta llista conté les despeses de tots, però de 

Montesquiu encara no hi havia dades. L‟any que ve ja hi serà. Hi ha una quota fixa i 

una de variable. 

 

La Regidora Vilanova demana quins preus són i si són els que hi ha a la taula. 

 

L‟Alcaldessa diu que sí. Es fan dues reunions de seguiment per veure com va. 

 

La Regidora Vilanova demana si la gent de Montesquiu que té gossos i gats es pot 

beneficiar del preu de la Protectora degut a què l‟Ajuntament ha signat aquest 

conveni. 

 

L‟Alcaldessa diu que ho ha de mirar. 

 

La Regidora Vilanova diu que estaria bé que fos així. 

 

 

* El Regidor Frederic Trapé formula les següents: 

 

- El tema del Carburo, que la canalla s‟hi fica igualment, segueix igual? 

 

L‟Alcaldessa diu que s‟ha avisat a Endesa, propietària del salt d‟aigua, i amb el 

Guarda del Parc. El problema és que és dins del Parc i és un espai privat. El 

Guarda, però, està avisat. 

 

- A la carretera, com està el tema de pintar passos zebra? 

 

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

s‟haurien de posar semàfors. 

 

El Regidor Trapé diu que, després de parlar-ne, sempre queda igual. 
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L‟Alcaldessa diu que volia que Carreteres es mullés en aquest tema però van dir 

que no hi farien res. I no han dit res més. 

 

- Davant del col·legi hi ha una part del carrer ensorrat. Què s‟hi pensa fer? 

 

L‟Alcaldessa diu que ho té l‟arquitecte per estudiar-ho. 

 

- S‟ha fet res per evitar que molta gent aparqui al Carrer Major? 

 

L‟Alcaldessa diu que n‟ha parlat amb els Mossos i aquests li van dir que es farien 

uns avisos a tots els cotxes i que, després, s‟imposarien sancions. 

 

- Les obres del FEDER estan paralitzades per manca de diners? 

 

L‟Alcaldessa contesta que s‟havia d‟executar l‟any 2013 i s‟ha demanat pròrroga per 

fer-ho el 2014. De moment, no hi ha contesta. 

 

- En relació a les obres del Pont de Sant Quirze, hi ha cap contracte de com 

quedarà la part afectada de Montesquiu? 

 

L‟Alcaldessa diu que consta en les actes el compromís de deixar-ho arreglat. 

 

- En la construcció dels nous nínxols, quin procediment se seguirà per fer-los? 

 

Contesta, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera que es farà una 

solera a la part on no hi ha res i s‟hi edificaran els nínxols nous. Llavors es farà el 

traspàs. Quan tots estiguin traspassats s‟enderrocarà la part vella. 

 

El Regidor Trapé demana si s‟ha previst que el mur baixarà. 

 

L‟Alcaldessa diu que sí i s‟aprofitarà per arreglar-lo. 

 

- Demana si li poden explicar un poc el tema dels dipòsits. 

 

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

sistema de cloració era molt antic. Amb la subvenció de Diputació de Barcelona es 

va fer un sistema nou, però llavors una tormenta ho va cremar tot. Fins ara, s‟ha 

fet com s‟ha pogut. Ara, es farà la línia nova, ben acondicionada. 

 

- El Bar de les piscines encara està obert? 

 

L‟Alcaldessa contesta que el contacte era per un any, mínim els tres mesos d‟estiu. 

 

El Regidor Trapé demana si les obres que hi ha fet l‟adjudicatària són 

indemnitzables. 

 

L‟Alcaldessa contesta que no. 

 

Amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera apunta que es tracta d‟obra 

desmuntable. 

 

- Com ha anat enguany la piscina? 
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L‟Alcaldessa diu que no té números finals, encara. Hi ha hagut importants despeses 

d‟arreglar coses. 

 

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

molt vell i que s‟hauria de fer una inversió forta, que ara no es pot fer. 

 

El Regidor Trapé demana si s‟hi haurà perdut diners. 

 

L‟Alcaldessa diu que segur que sí. 

 

I no havent-hi cap més  assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, 
quan són les 17:48 hores, de la que s‟estén la present acta. En dono fe.  

  

 El Secretari-interventor,       Vistiplau l‟Alcaldessa, 

 

 

 

 

          Jaume Salés i Malian     Elisabet Ferreres i Vergés 

 

 


