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PLE ORDINARI DE 17 D’ABRIL DE  2012 
 

 

A les 4 de la tarda del dimarts 17 d’abril de 2012, es constitueix en sessió ordinària 

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

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

 

 

L’alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup d’ERC, i amb la presència 

dels regidors/es següents: 

 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP 

  

 

 

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

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

 

Oberta la sessió és declarada pública per la Presidència a les 4 i 5 minuts de la 

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

 

Abans de començar a resoldre els assumptes inclosos en l’Ordre del Dia, la Sra. 

Alcaldessa proposa procedir a votar la urgència prevista a l’article 106  i següents 

del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

municipal i de règim local de Catalunya, en relació a la presa de possessió del 

Regidor del grup municipal de CIU Sr. Frederic Trapé Farrés. 

 

Procés de votació: 

 

 
Sra.Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany, ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis, ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sra Liliana Vilanova Orriols APM-CUP A favor 

   

 

Queda aprovada la urgència per unanimitat dels sis membres presents, dels set 

que de fet i dret integren la Corporació. Per tant, es passa a tractar d’aquest punt. 
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MOCIÓ D’URGÈNCIA 

 

 

PRESA DE POSSESSIÓ DE NOU REGIDOR DEL GRUP DE CIU, PER 

RENÚNCIA  

 

Amb data 20 de març de 2012 el Sr. Albert Roma Martí, regidor electe d’aquest 

Ajuntament, va presentar la seva renúncia al càrrec per motius laborals. 

 

El Ple del dia 28 de març de 2012 va acordar per unanimitat prendre coneixement 

d’aquesta renúncia i trametre’n certificació a la Junta Electoral Central, als efectes 

de lliurament de la credencial de la persona precedent en la candidatura de CIU de 

les eleccions locals del 22 de maig de 2011. 

 

Amb data 16 d’abril de 2012 ha estat avançada la credencial per fax, i el mateix dia 

17 ha estat notificat l’original. 

 

Per això, per tal que el Sr. Frederic Trapé Farrés pugui prendre possessió del càrrec 

de regidor d’aquest Ajuntament, cal que faci jurament o promesa; la qual cosa, en 

compliment del que disposa la normativa vigent, el Sr. Frederic Trapé Farrés fa de 

la manera següent : 

 

Per la meva consciència i honor prometo complir fidelment les obligacions 

del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Montesquiu amb lleialtat al Cap de 

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

l’Estat, i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  

 

Comprovada que ha estat la credencial i acreditada la personalitat del regidor, pren 

possessió i ocupa el seu lloc. 

 

Per tant, els assistents a aquesta sessió ordinària són els següents : 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU 

 

Tot seguit, es dóna pas als punts de l’Ordre del Dia de la sessió : 

 

ORDRE DEL DIA 

 
1. Aprovació actes anteriors. 
2. Donar Compte dels Decrets i resolucions d’alcaldia 
3. Derogació Ordenança Fiscal de motors 
4. Aprovació definitiva Pressupost 2012 
5. Ordenança de neteja i tancament de solars 
6. Moció Via ciclista Vic-Ripoll 

7. Mocions del grup municipal d’APM-CUP 
8. Precs i preguntes 
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1 A01-PLE 

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS 

 

1.1 Acta del Ple ordinari de 10 de gener de 2012. 

 
 
Intervenció dels Regidors/es 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova manifesta que a la pàgina 4, on diu “procés de votació del 
Ple.../...” ha de dir “de l’acta”. 
 
El regidor Sr. Josep Salvans diu que vol deixar constància que les esmenes que es van fer arribar a 
l’Associació de Municipis per la Independència (punt 6 de l’Acta) no van servir de res doncs no es va fer 

a temps. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : ja es va dir que s’enviarien per si podien ser considerades per l’assemblea 
en un moment posterior. 

 

 

 

Procés de votació de l’Acta del Ple ordinari del 10 de gener de 2012: 

 
Sra.Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor  

Sr. Esteve Sidera Jubany,  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis,  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sra Liliana Vilanova Orriols APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Abstenció 

 

 

 

1.2. Acta del Ple Extraordinari de 28 de febrer de 2012. 

 
 
Intervenció dels Regidors/es 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova manifesta que a la pàgina 14, quan ella mateixa va dir que faltava 
una persona i una categoria laboral a la plantilla de personal, referint-se a la Sra. Helena Castany, el 
Sr. Secretari va respondre que això era un bony, i que no és així com ho ha reflectit a l’acta, doncs diu 
“ que es tracta d’una anomalia que s’ha de resoldre i es resoldrà”. 
Demana doncs que consti a l’acta l’expressió del Secretari tal com va ser manifestada. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : manifesta que s’haurà de comentar amb el Secretari. 
 

 

 

Procés de votació de l’Acta del Ple extraordinari del 28 de febrer de 2012: 

 
Sra.Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor  

Sr. Esteve Sidera Jubany,  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis,  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP En contra 

Sra Liliana Vilanova Orriols APM-CUP En contra 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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1.3. Acta del Ple extraordinari de 28 de març de 2012 

 
 
Intervenció dels Regidors/es 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova:  manifesta que en aquest Ple va quedar sobre la taula el punt 7 de 
l’Ordre del Dia : Moció de rebuig per l’augment de l’IBI i per la bonificació progressiva d’aquest impost, 
i el Sr. Secretari es va comprometre a redactar un escrit que reflectís el consens dels grups municipals 
d’ERC i d’APM-CUP en aquest punt i que respectés la legalitat vigent, i no s’ha fet. 
 
Resposta de l’Alcaldessa :el Secretari està de baixa. 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova:  manifesta que ha demanat la Moció del grup d’ERC relativa a la 
mort de Fraga, - que va ser el punt 5 de l’Ordre del Dia del Ple i també es va deixar sobre la taula -, per 
tal de redactar un text de consens entre els grups municipals d’ERC i d’APM-CUP, i que no ho ha pogut 
fer perquè l’Ajuntament no li ha facilitat l’escrit d’ERC. Vol que quedi constància que una vegada més el 
Secretari no compleix amb la feina que li toca fer.   
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova : manifesta que a la pàgina 8, pel que fa a l’acord quart de la 
Moció relativa al pagament de l’IRPF i l’IVA, calia afegir-hi la tramesa de l’acord a més institucions de 
les que figuren a l’Acta, perquè així es va quedar. 
 
Resposta de l’Alcaldessa: s’han fet les trameses de manera correcte, i l’Acta es rectificarà. 
 

 

 

Procés de votació de l’Acta del Ple extraordinari del 28 de març de 2012: 

 
Sra.Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany, ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis, ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sra Liliana Vilanova Orriols APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Abstenció 

 

 

2 A05.01 – RESOLUCIONS I DECRETS 

DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA 

 

La Sra. Alcaldessa dóna compte dels decrets següents:  

Del Decret núm. 02/2012, de 5 de gener, al Decret  19/2012, de 12 d’abril. 

 
RELACIÓ DECRETS 

Núm. 

Decret 

data Contingut 

02/2012 05/01 Aprovació certificació 1 obres d’urbanització carrers Nou i Sant Boi 

03/2012 13/01 Aprovació certificació 2 obres d’urbanització carrers Nou i Sant Boi 

04/2012 24/01 Convocatòria comissió especial de comptes 

05/2012 02/02 Requeriment actuació urgent C. Sant Boi 20-22 

06/2012 08/02 Sol·licitud exempció IVTM per vehicle municipal 

07/2012 14/02 Suport Ballabisaura 

08/2012 10/02 Adequació tipus de gravamen IBI per Decret –Llei 20/2011 

09/2012 21/02 Aprovació certificació 3 obres d’urbanització carrers Nou i Sant Boi 

10/2012 13/02 Convocatòria ple extraordinari per 28 de febrer de 2012 

11/2012 28/02  Proposta E. Sidera per comissió de selecció Dtor/a CEIP El Rocal 

12/2012 21/03 Adhesió a conveni entre generalitat i Diputació de BCN : Pla 
d’Assistència Financera Local 
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13/2012 23/03 Convocatòria ple extraordinari sol·licitat per APM-CUP 

14/2012 23/03 Aprovació liquidació del pressupost exercici 2011 

15/2012 26/03 Aprovació certificació 4 obres d’urbanització carrers Nou i sant Boi 

16/2012 03/04 D’ajornament de celebració del ple ordinari del 10 d’abril de 2012 

17/2012 03/04 Denegació d’incorporació de funcionària Sra. Mercè Jiménez Tortosa 

18/2012 03/04 De nomenament de secretària accidental per baixa per ILT titular 

19/2012 12/04 Convocatòria Ple ordinari 17 d’abril 2012 

 

 
 
Intervenció dels Regidors/es 
 
El regidor Frederic Trapé:  pregunta perquè a alguns decrets els manca alguna signatura.  
La secretària explica que són els que s’han imprès, i que tots els originals són al llibre de decrets, 
degudament signats. 

 
El regidor Frederic Trapé : pregunta pels decrets 2, 3 i 9 d’aprovació de certificacions d’obres 
d’urbanització del Carrer sant Boi. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : Explica al regidor el procediment de tramitació de les certificacions de 
l’obra. 
  
El regidor Frederic Trapé : pregunta com està el tema al que fa referència el decret 5/2012 relatiu 
a l’actuació requerida al Carrer Sant Boi 20-22. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : En vista de la situació d’aquest habitatge es va requerir la propietat 
perquè hi fes les actuacions necessàries per evitar els despreniments a la via pública i el perill 
potencial per persones i béns. Es va fer una actuació en diferents dies i l’arquitecte municipal va fer 
un informe, i s’ho ha estat mirant. El tema està controlat. 
 
El regidor Frederic Trapé :demana informació del Decret 12/2012. 
 
Resposta de l’Alcaldessa: Aquest Decret conté la relació dels imports que la Generalitat de 
Catalunya deu a l’Ajuntament. La Generalitat i la Diputació de Barcelona han acordat que la Diputació 
es fa càrrec del deute i paga a l’Ajuntament, i després s’ho cobrarà de la Generalitat. 
Segueix explicant que el 15 de març l’Ajuntament va enviar a Madrid  la relació de factures pendents 
de pagar als proveïdors a 31 de desembre de 2011 i a partir d’aquí s’ha preparat el pla d’ajust, i se’ns 
dirà què s’ha de fer. 
 
La regidora Liliana Vilanova : en relació amb el Decret d’ajornament del Ple ordinari demana que 
no es modifiqui les dates dels Plens Ordinaris. 
 

 

La Corporació es dóna per assabentada 

 

 

 

3.- DEROGACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE MOTORS 

 

 

Aquest Ajuntament té vigent l’ordenança fiscal de motors. Tanmateix, és una 

ordenança que la majoria de municipis del nostre país ja no té en vigor, atès que 

grava el nombre de motors de les indústries i, per tant, significa una càrrega sobre 

l’activitat productiva industrial. 

 

La situació econòmica actual, aconsella ésser prudents a l’hora d’exercir la pressió 

fiscal sobre el sector productiu. D’altra banda, des de l’aplicació de la Directiva de 

serveis CE/2006/123 l’aplicació de l’ordenança citada no té cap sentit 
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Davant els fets exposats i d’acord amb uns criteris de proporcionalitat que aquest 

Consistori vol mantenir pel que fa a una pressió fiscal sostenible per al sector 

productiu, es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord: 

 

Primer.-  Derogar l’Ordenança Fiscal de Motors d’aquest municipi de Montesquiu. 

 

Segon.- Donar compte d’aquest acord als serveis econòmics i de recaptació 

d’aquesta Corporació als efectes que correspongui. 

 

 
Intervenció dels Regidors/es  
 
L’Alcaldessa explica que : ja al Ple de l’octubre de 2011 es va estar mirant què es feia amb aquesta 
Ordenança doncs es troba obsoleta , no es fa servir ni s’utilitza i, d’altre banda, es considera que les 
empreses ja tenen prou pressió fiscal. 
 
La regidora Liliana Vilanova : pregunta quin import es recaptava per aquest concepte. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : poc més de 1000 €. 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si l’equip de govern considera que 1000 € representa 
un esforç molt gran pel conjunt de les empreses? 
 
El regidor Josep Salvans manifesta que el seu grup no veu viable aquesta proposta. Afegeix que 

l’Ajuntament ha apujat els impostos i ara deixarà de cobrar aquests diners. No ho pot entendre. 
 
La regidora Liliana Vilanova pregunta qui ho diu que està obsoleta aquesta Ordenança. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : no s’aplica gairebé enlloc. 
 
La regidora Liliana Vilanova manifesta que s’està beneficiant el sector empresarial i no les famílies. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : si les empreses van bé, les famílies també. 
 
El regidor Frederic Trapé diu que per l’any 2012 hi havia pressupostat un ingrés de 1600 € per 
aquest concepte. Pregunta què s’haurà de fer ara. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : segurament caldrà fer una modificació del pressupost. 
 

 

Procés de votació : 

 
Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sra. Josep Salvans Codina APM-CUP En contra 

Sr. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP En contra 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

La proposta s’aprova per majoria absoluta (5 vots a favor i 2 en contra). 

 

 

4. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI DEL 2012, 

JUNT AMB LES BASES DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA ORGÀNICA DE 

PERSONAL 
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Supòsit de fet 

1. En el Ple de la Corporació de data 28 de febrer de 2012, va ésser aprovat 

inicialment el pressupost per a l’exercici del 2012. L’aprovació del pressupost fou 

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

de Barcelona de data 13 de març. 

2. En el decurs de l’exposició pública del pressupost per a l’exercici del 2012 s’han 

presentat les següents al·legacions: 

1. Albert Roma i Martí regidor de Convergència i Unió, d’ara en endavant CiU, 

que n’ha presentat dues, Registres d’entrada 348 de 28 de març i 350 de la 

mateixa data de 28 de març  

2. Mercè Jimenez i Tortosa, Registre d’entrada 353 de 30 de març de 2012 

3. Josep Salvans i Codina, com a portaveu del Grup Polític Alternativa per 

Montesquiu – Candidatura d’Unitat Popular, a partir d’aquí APM-CUP i la 

Regidora Liliana Vilanova i Orriols, del mateix grup polític, Registre d’entrada 

núm. 355 de 30 de març de 2012. 

Fonaments de dret. 

1.- Primera de les dues al·legacions que presenta el Regidor Albert Roma i Martí del 

grup de CiU, 

En aquesta primera al·legació, el Regidor Roma fonamenta la seva al·legació en el 

fet que no disposava de tota la documentació íntegra de l’expedient del 

pressupostos, i basa la seva argumentació citant la normativa que li és d’aplicació i 

sol·licitant, finalment, impugnar l’aprovació inicial del pressupost per considerar 

aquesta aprovació inicial nul·la de ple dret. 

RESPOSTA: Aquests arguments no s’ajusten a la realitat, atès que des del moment 

de la convocatòria del Ple, la totalitat de l’expedient, amb tota la documentació 

preceptiva, ha estat a disposició de tots els regidors de la Corporació 

2.- Segona de les dues al·legacions que presenta el Regidor Albert Roma i Martí del 

grup de CiU,: 

En aquest segon escrit d’al·legacions, el Regidor Roma torna a fonamentar, com en 

el punt anterior, la seva primera al·legació en el fet que no disposava de tota la 

documentació íntegra de l’expedient del pressupostos, i afegeix que la 

documentació existent no és la idònia. 

RESPOSTA: Com en el punt anterior, s’insisteix que la documentació de l’expedient 

era la que correspon, afegint que aquesta documentació va ser la que es va utilitzar 

per a la confecció del pressupost i, per tant, si que és la documentació idònia per a 

poder confeccionar el pressupost. Per tant, el Regidor Roma fa una manifestació 
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subjectiva i interessada en titllar de no idònia aquesta documentació, a la vegada 

que reconeix l’existència de documentació. 

En la segona al·legació d’aquest segon escrit d’al·legacions basa la seva 

argumentació en la manca de participació en l’elaboració del pressupost. 

RESPOSTA. Tal com estableix l’article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, 

reiteradament citat, per cert, en ambdós escrits d’al·legacions pel Regidor Roma, 

qui confecciona el Pressupost és el President/a de l’ens local. Per tant enlloc 

s’estableix que els regidors hagin de participar en aquest procés de formació del 

pressupost. 

En la tercera al·legació, d’aquest segon escrit d’al·legacions es fan diverses 

consideracions sobre places vacants, Amortització de places i càrrec electe.  

RESPOSTA. Aquestes consideracions cal respondre-les en el sentit següent: a 

l’exercici de 2011 no s’ha cobert cap lloc de treball que no estigués cobert 

prèviament;  l’amortització d’una de les dues places s’ha efectuat per la defunció de 

qui l’ocupava, i l’altre perquè està vacant des de fa quasi dos anys. Finalment pel 

que fa a la retribució de l’Alcaldessa, està degudament contemplada en la partida 

que li correspon. 

A les al·legacions quarta, cinquena i sisena, insisteix en diversos aspectes sobre el 

cost del personal, càrrecs electes i indemnitzacions pel servei. 

RESPOSTA. Són merament criteris d’oportunitat política de caire subjectiu que, 

naturalment poden ésser tant vàlids com els que s’han utilitzat per confeccionar el 

pressupost, tanmateix, els que han de prevaldre són els de qui te la potestat i 

competència per a confeccionar-los. 

A l’al·legació setena, el Regidor Roma, torna a argumentar criteris subjectius sobre 

la destinació de diverses partides. 

RESPOSTA. Com en el punt anterior, la resposta no pot ser altra que la mateixa, és 

a dir, els seus arguments poden ésser tant vàlids com els que s’han utilitzat per 

confeccionar el pressupost, tanmateix, i una vegada més, els que han de prevaldre 

són els de qui te la potestat i competència per a confeccionar-los. 

Finalment, a l’al·legació vuitena del segon escrit d’al·legacions, el regidor Roma, 

sol·licita que s’inclogui a les Bases del pressupost diversos continguts i alguns 

formalismes. 

RESPOSTA. Enlloc està escrit que hi hagin de constar, ni que hagin d’estar signades 

per ningú i que, reiterant el que ja s’ha citat una vegada i una altra, els seus 

arguments poden ésser tant vàlids com els que s’han utilitzat per confeccionar el 
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pressupost, però en tot cas, els que han prevalgut són els de qui te la potestat i 

competència per a confeccionar el pressupost. 

3.- Escrit d’al·legacions presentat per Mercè Jiménez i Tortosa 

Aquest escrit d’al·legacions comença amb un important error de concepte que vicia 

de nul·litat tot el contingut del citat escrit, quan diu “Mercè Jiménez i Tortosa (...) 

com a funcionària de carrera i qui ocupa la plaça en el càrrec d’auxiliar 

administrativa en l’Ajuntament de Montesquiu,...” . Mercè Jiménez no ocupa cap 

plaça a l’Ajuntament de Montesquiu. Mercè Jiménez és una funcionaria en situació 

administrativa d’excedència voluntària. 

L’escrit en qüestió és ben galdós, car es tracta d’un Totum revolutum en el que es 

barregen qüestions formals, personals, sindicals, polítiques, judicis d’intencions, 

judicis de valor, acusacions inacceptables, i una barreja indiscriminada i inconnexa, 

de conceptes i definicions, de jurisprudència que no s’ajusta a l’objecte que ens 

ocupa, de fonaments jurídics de difícil classificació i, fins i tot, en algun cas 

d’impossible identificació, com per exemple quan es fa referència a una suposada 

Llei //2007 (?), així com paràgrafs de difícil lectura.  

En els FETS del mateix escrit s’hi fan afirmacions i s’hi aboquen conceptes literals 

com: 

1. “... qui subscriu (...) va sol·licitar la reincorporació a la seva plaça sense que 

a data d’avui l’Ajuntament hagi manifestat res al respecte,...” 

2. “... no s’ha donat consulta al delegat d’empresa... “ 

3. Tant la falta de motivació en la supressió com els motius de la mateixa 

comporten l’existència d’una arbitrarietat i una desviació de poder” 

4. “... el ple (...) va aprovar els citats pressupostos del dos mil dotze, llegint-se 

en ple un informe de l’amortització de la plaça de qui subscriu (...) la (?) 

qual ni es troba motivat ni és en forma. 

... ni a la bases del pressupost ni en el mateix pressupost apareix cap 

justificació ni elements pels quals s’amortitza la citada plaça. 

Tampoc apareixen els diferents documents que per llei li doten de validesa 

així com es troba aprovat fora dels terminis legalment establerts.” 

5. “Que igualment no es troben recollides ni justificades de forma concreta i 

determinable diferents partides d’ingressos, despeses, així fins i tot ni tan 

sols es recullen les despeses de diferents serveis obligatoris i que 

perceptivament obliguen l’Ajuntament a fixar-les” 

6. “finalment la poca disponibilitat democràtica del present Ajuntament que no 

ha volgut realitzar una tasca de participació ciutadana en l’elaboració del 

pressupost” 
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I els FONAMENTS JURÍDICS en que es basa són, de forma succinta: 

1- Essencialment el fonament jurídic més utilitzat és la nul·litat de ple dret; 

efectivament, a criteri de la al·legant és que tot el conjunt del pressupost és 

susceptible de trobar-se afectat per la nul·litat de ple dret. 

2- Altres arguments emprats en l’escrit d’al·legacions són: 

 Prescindir del preceptiu procediment de negociació col·lectiva 

 Manca de Mesa de Negociació de l’Administració Local 

 Lesió del dret essencial de llibertat sindical 

 Vulneració del dret fonamental d’accés a l’ocupació pública 

 Arbitrarietat en l’actuació com a poder públic 

 Vici de desviació de poder 

 Falta de motivació 

 Males relacions de l’equip de govern amb la funcionària que presenta 

l’al·legació. 

 Manca de signatura de l’Alcaldessa i del Secretari en les Bases d’execució. 

 Utilitza indistintament el singular per a referir-se a ella mateixa, com el 

plural per referir-se a no se sap qui més: “ja hem posat de relleu que...” 

3- Sorprèn, de forma molt acusada, el punt novè dels FONAMENTS DE DRET, atès 

que l’escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial del pressupost de 2012, es converteix 

en aquest punt, en un escrit de caràcter personal i de temàtica absolutament 

diferent a la relativa a l’objecte del recurs que no és altra, insisteixo i reitero, que 

l’aprovació inicial del pressupost de l’exercici de 2012, per passar a ordenar a la 

Corporació que la restitueixi a la plaça que ocupava i exigint un salari que 

hipotèticament li correspondria des de la data en que va sol·licitar el reingrés, amb 

tots els drets i triennis, així com l’interès legal! 

4- Finalment, la sol·licitant, sense abandonar l’estat de confusió i redactat convuls 

que ha estat el leitmotiv de tot el document presentat, demana: 

1- Que es declari el pressupost disconforme a dret i en conseqüència s’anul·li, 

així com tots els actes i disposicions que se’n derivin. 

2- Que s’ordeni la reposició immediata (!) en el lloc de treball que abans de 

l’excedència voluntària s’exercia i que venia ocupant (cal suposar que es 

refereix a la persona que presenta les al·legacions) com a funcionària de 

carrera. 

3- Que se li reconegui el dret a l’abonament de les retribucions deixades de 

percebre des de la sol·licitud de reincorporació fins a la seva incorporació 

inclosos els interessos que s’hagin meritat. 

4- Mantenir la pròrroga dels anteriors pressupostos en no disposar dels 

presents ni del marc substantiu necessari per a la seva aprovació ni haver-

se aprovat en el termini legalment conferit. 
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5- Que es justifiquin i es motivin la resta de partides que no es troben 

justificades, com l’entrega de tota la documentació que preceptivament 

disposa la normativa al present cas 

RESPOSTA.  

Primer.- La sol·licitud a que fa referència sobre la seva reincorporació va ser 

resposta mitjançant la Resolució d’Alcaldia 17/2012 de 3 d’abril, i en ella se li 

comunicava que no havent transcorregut els dos anys mínims que determina la 

legislació vigent, cal que formuli la sol·licitud de reincorporació al servei actiu a 

partir de la data de 28 de maig de 2012, que és quan hauran transcorregut els dos 

anys des que te concedida l’excedència voluntària. 

Segon.- En aquest Ajuntament els funcionaris no tenen representació sindical atès 

que només hi ha tres funcionaris; tampoc hi ha cap Mesa de Negociació de 

l’Administració Local. A tot això cal afegir que qui te la competència per a aprovar 

la plantilla de personal, article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, és 

el Ple, a través dels pressupostos anuals, com determina el reiteradament citat 

article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el 

text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i que no és altre que el 

procediment seguit en tot aquest procés. 

Tercer.- Pel que fa a la manca de motivació de l’amortització de les places citades, 

a l’informe del Secretari-Interventor de la Corporació que acompanyava el projecte 

del pressupost s’hi diu de forma textual: s’ha amortitzat aquelles places de personal 

vacants o fóra d’ús, significant en conjunt una reducció del Capítol I per tal d’evitar 

una situació insostenible a les arques municipals. Així mateix, a l’informe emès per 

DIGESTUM LEGAL, S.L.P. ─  document inclòs també a l’expedient del pressupost ─  

empresa delegada per l’ACM per a emetre informes jurídics específics en assumptes 

de recursos humans, que diu textualment: en el cas d’una plaça de personal 

funcionari vacant a la plantilla com a conseqüència d’excedència voluntària del seu 

titular, l’amortització de la plaça suposarà la impossibilitat de reincorporació a la 

finalització de l’excedència, si així és sol·licita pel funcionari excedent, amb la 

conseqüència de l’extinció de facto del vincle estatutari en tant no es produeixi la 

creació d’una plaça en el futur. 

Quart.- Com en la resposta que es fa al Regidor del Grup Municipal de CiU, totes 

aquelles consideracions que fan referència a manca de documentació, manca de  

justificació de diferents partides d’ingressos i despeses, etc. És un criteri subjectiu 

de qui presenta l’al·legació, car l’expedient contenia i conté tota aquella 

documentació necessària. 

Cinquè.- Com ja s’ha respòs al Regidor Roma, el reiteradament citat l’article 168 

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

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix de forma nítida i diàfana que 
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qui confecciona el Pressupost és el President/a de l’ens local. Per tant enlloc 

s’estableix que els regidors hagin de participar en aquest procés de formació del 

pressupost, ni tampoc la ciutadania. Formular una acusació de poca disponibilitat 

democràtica, pel fet de complir el que disposa la llei, és demagògia. 

Sisè.- No té sentit entrar en analitzar el ventall de conceptes i qualificacions 

pseudojurídiques que es relacionen de forma succinta en els punts 1 i 2 dels 

FONAMENTS JURÍDICS en que es basa la al·legant, car formen part d’aquell principi 

d’embolica que fa fort que determinats juristes utilitzen per a disfressar els 

verdaders objectius que es pretenen assolir. 

Setè.- Finalment i en resposta al que sol·licita la al·legant, cal dir el següent: 

1- No hi ha cap motiu per declarar nul el pressupost 

2- Una funcionària en excedència voluntària no pot sol·licitar la seva 

reincorporació mitjançant un document d’al·legacions al pressupost. 

3- Pel mateix motiu no pot demanar a través d’un document d’al·legacions al 

pressupost que se li reconeguin situacions laborals i econòmiques personals 

que res tenen a veure amb l’acte formal d’aprovació del pressupost 

4- El pressupost quedarà aprovat definitivament en el proper Ple de la 

Corporació i, en conseqüència s’extingirà la pròrroga dels anteriors 

pressupostos.  

4.- Escrit d’al·legacions presentat per Josep Salvans i Codina, com a portaveu del 

Grup Polític Alternativa per Montesquiu – Candidatura d’Unitat Popular, i la 

Regidora Liliana Vilanova i Orriols, del mateix grup polític.  

L’escrit d’al·legacions que presenta APM-CUP, difereix poc del presentat per Mercè 

Jiménez, en tot cas, els FETS  que exposen (de forma literal) són els següents : 

Primer.- Que es varen aprovar el mes de Març els pressupostos del dos mil dotze 

prescindint i absolutament de les normes procedimentals per a la seva aprovació. 

Segon.- D’altra banda el ple per majoria simple va aprovar els citats pressupostos 

del dos mil dotze, llegint-se en ple un informe de la amortització de la plaça que qui 

subscriu aquest escrit te en el present ajuntament, el qual ni es troba motivat ni és 

en forma. 

Que en la citada exposició oral ni tan sols es manifesta la creació al llarg de l’any 

passat de cap de les dues places actuals i anteriorment vacants com s’han creat i 

generat. 

No obstant ni les bases del pressupost ni en el mateix pressupost apareix cap 

justificació ni elements pels quals s’amortitza la citada plaça 
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D’altra banda no s’ha donat consulta al delegat d’empresa com preceptivament es 

disposa sobre la procedència o no de la citada plaça. 

Tercer.- Tant la falta de motivació en la supressió com els motius de la mateixa 

comporten l’existència d’una arbitrarietat i una desviació de poder. 

Quart. Que només s’aporta una memòria incompleta sense motivar determinades 

bases, sense justificar determinades partides i moltes d’elles no es corresponen 

amb la realitat que del mateix i la normativa actual es poden extreure. I no es 

respecte segons la realitat que es generarà el pacte d’estabilitat pressupostària 

financera. 

No s’ha realitzat amb la participació ciutadana ni de les diferents representacions 

polítiques que representen també les diferents sensibilitats de Montesquiu. 

RESPOSTA  

Primer.- Com ja s’ha respòs reiteradament en aquest Informe, és fals que el 

procediment d’elaboració i aprovació dels pressupostos del dos mil dotze, s’hagi 

efectuat prescindint de cap de les normes que la seva aprovació requereix. 

L’expedient del pressupost contenia i conté tota la documentació que la normativa 

vigent requereix 

Segon.- Naturalment, la majoria requerida per a l’aprovació dels pressupostos, és 

la majoria simple que és amb la que es va aprovar els citats pressupostos del dos 

mil dotze. D’altra banda l’equip de govern desconeix que en aquest Ajuntament el 

Regidor Josep Salvans o la Regidora Liliana Vilanova, o potser tots dos, hi 

tinguessin plaça de funcionari, tal com es desprèn del següent redactat: “... de la 

amortització de la plaça que qui subscriu aquest escrit te en el present ajuntament, 

el qual ni es troba motivat ni és en forma.” 

Pel que fa al següent paràgraf, és racionalment impossible comprendre el que vol 

dir la frase literal següent: “Que en la citada exposició oral ni tan sols es manifesta 

la creació al llarg de l’any passat de cap de les dues places actuals i anteriorment 

vacants com s’han creat i generat” 

Pel que respecte a l’afirmació que “... ni les bases del pressupost ni en el mateix 

pressupost apareix cap justificació ni elements pels quals s’amortitza la citada 

plaça” és, senzillament, perquè les Bases del Pressupost no són el document on 

s’ha de fer constar aquest fet, sinó que el document al que li correspon és el de la 

plantilla orgànica de personal. 

I pel que respecta a que no s’ha consultat al delegat d’empresa, és perquè els 

funcionaris de l’Ajuntament de Montesquiu no tenen delegat d’empresa, car pel 

nombre de funcionaris no hi pot haver comitè d’empresa.  
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Tercer.- S’ha amortitzat aquelles places vacants o fora d’ús significant, en conjunt, 

una reducció del Capítol I per tal d’evitar una situació insostenible a les arques 

municipals.  

Quart. Respecte del punt quart, en el que s’afirma que només s’aporta una 

memòria incompleta sense motivar determinades bases, sense justificar 

determinades partides, etc.  ja s’ha contestat exhaustivament al llarg del present 

document. Igual que tot allò que fa referència a la participació ciutadana i els 

diferents grups polítics. Qui te la potestat i les competències per a formar el 

pressupost, és el President/a de l’ens local. 

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

l’adopció del següent acord: 

Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per Albert Roma i Martí regidor 

de Convergència i Unió; Mercè Jiménez i Tortosa; Josep Salvans i Codina, com a 

portaveu del Grup Polític Alternativa per Montesquiu – Candidatura d’Unitat 

Popular, i la Regidora Liliana Vilanova i Orriols, del mateix grup polític, d’acord amb 

els arguments exposats en el present informe. 

Segon.- Aprovar definitivament el pressupost de l’exercici del 2012, amb les 

Bases del Pressupost, i la Plantilla Orgànica de personal on hi queda ben palès i de 

forma explícita que s’hi han amortitzat les dues places objecte principal de les 

al·legacions presentades. 

Tercer.- Publicar el pressupost de l’exercici del 2012, junt amb les Bases del 

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

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

 
Intervencions dels Regidors/es 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova llegeix un escrit que es transcriu literalment : 
 
DONAT QUE EN EL PRESENT PLE S’ELEVA A APROVACIÓ DEFINITIVA EL PRESSUPOST DEL 2012 JUNT 
AMB LES BASES DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA ORGÀNICA DE PERSONAL, a través de la còpia literal 
d’un informe del Secretari d'aquest ajuntament fem constar per escrit en el present ple, les següents: 
MANIFESTACIONS 
 
És lamentable que en la present aprovació hi hagi judicis de valor i desqualificacions tan vils que sobrepassen les 
normes mínimes d’educació i respecte,  i lamentable que es basi aquesta en un eco d’un informe emès pel mateix 
Secretari de la corporació, secretari que ho és de tots, i que en el present cas la seva tasca només ha de ser 
jurídica, ni política ni sentimental com del mateix informe es desprèn i es trasllada en la present aprovació del 
pressupost. 
En cap de les al·legacions presentades per aquesta part s’observa motiu per arribar a al to de menyspreu que 
s’arriba, podrà haver discrepància i fins i tot judicis de valor, doncs és clar que a uns fets,  hom pot concloure un 
judici de valor.  
 
No entrarem doncs en l’atac com així fa el citat informe, atac arbitrari, sense motivació legal ni de fets, i que motiva 
 
 més a aquesta part la necessitat d’exposar l’existència d’una veritable desviació de poder quan del mateix es 
contesta a una mateixa al·legació entre els diferents grups polítics i a un mateix ciutadà una resposta amb tons 
diferents. Com efectivament és el cas de l’amortització d’una plaça que es trobava vacant i que es vol amortitzar.  
 
Ofèn qui pot no qui vol, i en el present cas vostès per més que volen no poden, doncs l'informe només pot ficar-se 
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en simples errors de transcripció no de contingut ni de conseqüència. Conseqüència política i social que en el futur 
recaurà en la nostra població sense la comprensió i la inconsciència de qui l’aprova. 
 
Pel que fa a la primera resposta, i fins i tot si observem la resposta que se li fa a la conciutadana la Sra. Jiménez, i al 
grup polític de CIU, la present corporació manifesta que l’aprovació del pressupost s’han respectat les garanties de 
procediment.  Manifestant que s’ha entregat tota la documentació.  Però aquest fet no és cert, és totalment fals. 
És cert que aquesta era la nostra quarta al·legació que torna a repetir-se en la quarta resposta de la present 
aprovació, en ares a l’economia anem a contestar-les conjuntament, pel que fa a les normes d’aprovació.  
En primer lloc hem de manifestar que consta gravada l’acte per part d’un funcionari públic, el Sr. Secretari, que 
malgrat que no hagin volgut aprovar una moció anterior per la publicitat de les gravacions, i que rés més lluny que la 
mateixa gravació és pública i dóna fe faent per qui l’emet. Doncs com ja deu saber el Sr. Secretari, a data d’avui el 
Jutjat Contenciós encara espera que se li entregui la gravació d’un ple anterior, i que  encara és l’hora que l’entregui,  
 
desconeixem si l’actual baixa té relació o no amb aquest requeriment, però recordant que ell va ser el primer en 
manifestar per escrit que així ho faria si una Autoritat judicial li requeria.  
 
No obstant i pel que fa a la gravació del ple que porta causa aquesta aprovació, en ella s’observa que el mateix 
secretari es justificava en la falta de documentació pel que fa als tràmits legals suplint en el citat ple la falta 
d’informació amb una esqüeta exposició oral, però el que és més greu en resposta a les al·legacions de la Sra. 
Jiménez, ens  manifesta que una mercantil comptable va realitzar un informe, cap dels presents a l’oposició disposa 
d’aquest informe, i la citada omissió d’entregar el mateix, com de la diferent documentació que manifestàvem en les 
nostres al·legacions, no pot ser suplida de la forma que es manifesta en la primera resposta, i no pot perquè no és 
cert el que en aquesta resposta es manifesta sobre una suposada entrega de tota la documentació. I per tan 
comporta que la nul·litat del mateix, tal i com exposàvem en les nostres al·legacions 
 
En segon lloc, és cert que el present Ajuntament l’aprovarà amb la voluntarietat clara d’anar contra la llei, però es 
farà amb infracció de l’art.168 del Real Decret Legislatiu 2/2004 i següents ja que  continua Faltant : 
 
- la Memòria de l’Alcaldessa explicativa del contingut del pressupost i de les principals modificacions respecte del 
vigent.  
 
- Falta també  document relatiu a l’estat de despeses, en el que s’ha incloure la deguda especificació dels crèdits, i 
no hi apareix  cap document relatiu a l’estat d’ingressos, on s’hi ha de figurar les estimacions dels diferents recursos 
econòmics a liquidar durant l’exercici. 
 
- No s’incorpora a l’expedient, la liquidació del pressupost de l’exercici anterior i avançament de la del corrent, 
referida, almenys, a sis mesos de l’exercici corrent. I ni tan sols hi ha cap annex d’inversions a realitzar durant 
l’exercici 2012. 
 
- L’informe econòmic – financer del Secretari- Interventor, és del tot insuficient i falta a la motivació com ja s’ha 
exposat anteriorment i com posteriorment posarem de relleu, no explicant detalladament  ni concretant el que 
disposa l’art.168.1 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Així ens preguntem on és aquesta documentació?  
 
En tercer lloc recalcar que en la present aprovació s’omet l’al·legació d’aquesta part pel que fa al termini d’aprovació 
que disposa l’art.166 del decret ja citat. Ni tan sols ho contesta, incongruència omissiva que ja estem avesats en 
aquest Ajuntament a rebre el silenci com a resposta, però en aquest cas com l’anterior invaliden els pressupostos. 
Entenem que no s’ha seguit el procediment legalment establert, no gaudeix dels requisits legals per ser vàlid i l’hem 
de qualificar de nul de ple dret. 
 
Pel  que fa a la segona resposta,  sembla ser que en primer lloc l’Administració tenia dubtes, i davant els mateixos el 
que hauria d’haver fet era requerir a aquesta part perquè se li aclarissin els dubtes, ara bé la present Alcaldessa  
ens  
 
manifesta en la present aprovació que desconeix que vol dir “ Que en la citada exposició oral ni tan sols es 
manifesta la creació al llarg de l’any passat de cap de les dues places actuals i anteriorment vacants com s’han creat 
i generat” . Doncs simplement vol dir això que el Secretari va fer una exposició oral  i que en la mateixa exposició ni 
es manifesta com es van crear i generar dues places. 
No podem mostrar la nostra conformitat com a resposta a les nostres al·legacions pel que fa a la vostra resposta pel 
que a l’amortització de la plaça de funcionari, resposta que no admet les nostres al·legacions en base a que 
l’amortització no es dóna en el pressupost sinó en el document de la plantilla orgànica de personal, i com que 
aquest  no forma part de la documentació de l’aprovació dels pressupost no es vol contestar cadascuna de les  
 
manifestacions que fèiem en les nostres al·legacions. I més quan després en la posterior resposta es justifica la 
citada amortització. 

En primer lloc i pel que fa a la plantilla, aquesta es vincula al pressupost, que s’ha d'aprovar anualment, i per tant al 
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costat del pressupost de la Corporació, i ha de comprendre tots els llocs de treball, degudament classificats, 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual. Ja que ha  de respondre als principis enunciats en l'art. 126 de 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril (art. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril en relació amb l'art. 14 de la Llei 
30/1984, art. 28 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre; art. 25 i s.s. del Decret 214/1990, de 30 de juliol i 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març) i condicionarà el pressupost municipal.  De la documentació que ens ha 
estat entregada no ha estat així. 

Ens estranya però que es comuniqui aquest fet, quan el Sr.Secretari, davant la falta de documentació a aquesta part 
i a les altres, va justificar la citada amortització de forma oral, però la present resposta no la podem admetre ja que 
és en la mateixa aprovació de la plaça a través del pressupost que posteriorment es materialitzarà la citada 
amortització en el document que assenyaleu. I per tant amb l’amortització omissiva que empareu en aquest 
pressupost i que a hores d’ara encara no heu tingut ni la feblesa d’exposar-ho expressament, i que en el fons serà el 
motiu pel qual posteriorment amortitzareu la plaça en el citat document de la plantilla orgànica, i per tant res no insta  
a aquesta part ni a cap altra, a l’empara d’un Estat de Dret que voleu malmetre, ha exposar-ho, assenyalar-ho i 
recordar-vos-ho.  
Ja que no cal recordar que la present Administració té molts camins per perdre’s en el bosc de la legalitat per 
posteriorment reafirmar els seus actes contraris a la llei. Però això no implica que el mateix Estat de Dret us ho 
rectifiqui en la Instància que correspongui. 
 
D’altra banda se’ns posa de manifest que el present Ajuntament només disposa de tres funcionaris i per tant no hi 
ha delegat d’empresa. Ens sorprèn que s’aprovi aquest fet, que sense perjudici de les accions sindicals que el 
delegat d’empresa d’aquest Ajuntament pugui realitzar al seu respecte, s’oblidi de l’art.10.3 de la Llei 3/1985, i es 
carregui l’art.1 de la mateixa llei sindical, i l’art. 103.3 de la Constitució. Art. 10.3 que diu que :Els delegats sindicals, 
en el cas que no formin part del comitè d'empresa, tenen les mateixes garanties que les establertes legalment per 
als membres dels comitès d'empresa o dels òrgans de representació que s’estableixin en les administracions 
públiques, així com els drets següents a més del que es pugui establir mitjançant un conveni col·lectiu: 

 
1r. Tenir accés a la mateixa informació i documentació que l'empresa posi a disposició del comitè 
d'empresa. Els delegats sindicals estan obligats a guardar sigil professional en les matèries en què 
legalment escaigui. 
 
2n. Assistir a les reunions dels comitès d'empresa i dels òrgans interns de l'empresa en matèria de seguretat 
i higiene o dels òrgans de representació que s'estableixin en les administracions públiques, amb veu però 
sense vot. 
 
3r. Ser oïts per l'empresa prèviament a l’adopció de mesures de caràcter col·lectiu que 
afectin els treballadors en general i els afiliats al seu sindicat en particular, i  especialment en els 
acomiadaments i sancions d'aquests últims. 

 
Pel que fa a la resposta que en aquest ajuntament no hi ha més de sis funcionaris per tenir un delegat sindical no es 
pot ser més restrictiu amb les llibertats sindicals amb una resposta d’aquestes característiques. 
 
Francesc Macià a una resposta com la present no acotaria el cap com ho fan vostès, i no ho fem nosaltres, ja que 
com se’ns vol fer creure existint un delegat d’empresa aquest no pot defensar en la mateixa empresa que és una 
administració pública, a tots els treballadors sinó a uns quants,  més quan llur exercici, el del delegat d’empresa és 
mancomunat a l’empara de l’art. 40.2 de la Llei 7/2007, en relació al 10 de la llei 1/87 i al principi de representació 
unitària, i per tant no podem mostrar la nostra conformitat en el fons a la resposta donada pel Sr. Secretari i a la 
present aprovació del pressupost.  
 
Pel que fa a la tercera resposta que es vol aprovar en el present ple del nostre ajuntament, la contradicció amb la 
seva anterior, i com ja hem dit, la seva contradicció amb l’anterior resposta és més que evident, doncs sinó tocava 
respondre sobre l’amortització en el pressupost com és que amb la present es justifica l’amortització amb el suposat 
estat insostenible de les arques de la corporació local? 
 
No obstant segons els comptes aprovats no sembla que les arques es tingui buides, i estratègicament i com sempre 
per omissió, de qui no diu no és esclau, s’oblida que la falta de reingrés de la citada plaça que com s’observa de les 
al·legacions de la Sra. Jiménez, qui ha sol·licitat el reingrés, i d’això no en dieu res. 
 
Com tampoc no es diu res que aquesta amortització  comportarà igualment unes despeses per aquest Ajuntament 
perquè ens preguntem qui pagarà l’expectativa de destí o l’excedència forçosa.  
 
El que és insostenible són les diferents respostes que ens doneu, insostenibles en la consciència i a l’ètica i  
insostenibles a  la legalitat. 
 
 
Però el que és més greu, es que en la vostra resposta us oblideu de la tasca que exercitava l’anterior funcionaria, i 
oblideu també perquè veritablement la falta de motivació per part de la present aprovació sí que embolica de veritat i 
encara ho fa més fort, perquè en el fons només té causa en el fet que la Sra. Jiménez és l’esposa del present 
regidor de la CUP, ja que les manifestacions de la amortització de la plaça en base al simple fet, que les arques 
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estan molt buides no és argument suficient. Doncs en el fons es prefereix externalitzar serveis en funcions que 
exercitava l’anterior funcionària, i que són  aquelles que disposa l’art. 92.2 de la llei de bases de regim local com  les 
funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic financera i pressupostària, les de comptabilitat i 
tresoreria, funcions de caràcter preceptiu en relació als articles 18 i concordants de la Llei 7/2007 i que en el fons 
implica la impossibilitat d’amortització,  però a més remetent-nos també al ja exposat en les nostres al·legacions, el 
cert, és que heu manifestat a la ciutadania que si amortitzeu aquesta plaça que avui dieu que no la necessiteu, no 
els hi heu manifestat que el dia que aquesta plaça la necessiti el poble, la podrà obtenir? Perquè és de sobres 
conegut per la normativa actual que a partir d’ara hipotecareu amb serveis laborals i externs la present amortització. 
 
Si vostès sabien que el 28 de Maig d’aquest any la Sra. Jiménez havia de reingressar, si sabien que la Sra. Jiménez 
a més havia sol·licitat la reincorporació, i sabien  que la tasca de les funcions de la Sra. Jiménez la realitzaven 
personal laboral i serveis externs, amb doble cost, hem de dir que la seva decisió és arbitrària no té cap tipus de 
discrecionalitat, quan a més ni tan sols es troba motivada, i hem de qualificar la mateixa amortització de nul·la de ple 
dret. 
 
Com hem exposat en la primera al·legació remetem a aquesta quarta resposta el que ja hem dit, no obstant ens 
preguntem pel que fa a la resta de la cinquena, sisena i setena al·legació d’aquesta part, contestades amb un etc, 
pel que fa a la cinquena d’aquesta part, entenem que no es tracte d’oportunitat política sinó d’aplicació de la llei, 
quan en el present pressupost no es justifiquen ni es quantifiquen correctament diferents partides, i per tant entenem 
que no es motiven els pressupostos i comporta la seva nul·litat.  
 
Així pel que fa a les despeses de personal dels càrrecs electes la provisió efectuada en 31.000€, aquesta  no es 
correspon si a ella s'hi suma la retribució acordada a través del segon  Ple de la legislatura per l’Alcaldessa.  I si 
incloem les despeses per indemnitzacions a les sessions dels òrgans col·legiats dels regidors sense cap dedicació, 
a no ser que aquestes anessin incloses al concepte de  despeses per assistència dels càrrecs electes, les quals  
haurien d’anar al capítol 2, no obstant la previsió de només 12000 euros, queda molt per sota del cost real, i per tant 
segons l’actual política pressupostària el pressupost comportarà l’existència d’una aprovació de comptes negativa, 
contraria a l’estabilitat fixada per llei.  
 
Dins d’aquest marc  i pel que fa al Capítol primer sobre les despeses de personal, la previsió de  102.660 € no és  la 
real, coneixedor el mateix que l’amortització de la plaça de la Sra. Jiménez igualment generarà drets a aquesta 
funcionària per les conseqüències de la no reincorporació en el servei, ni tan sols es preveu aquesta partida en els 
pressupostos, alhora que si fem una aproximació del salari del personal, tot i la subvenció que disposi del personal 
contractat en pla d’ocupació, com de les seves cotitzacions, ben segur que augmentarà el seu valor i potser en més 
de trenta mil euros. 

 
Entenem que davant la falta de la documentació ja exposada en l’aprovació del mateix no hi ha cap justificació del 
per què les partides de la Xarxa enllumenat, aigües, clavegueram, piscines, les quals han tingut un augment 
considerable, ni de la reducció de la partida pressupostària en vies urbanes, camins, parcs i jardins, de l’augment 
considerable en els edificis municipals, a no ser que es vulgui realitzar alguna nova contractació ja que sobre aquest 
aspecte augmenta  en més d’un 296’51 % per cent més que l’executat anteriorment.  Desconeixem també quin són 
els motius en l’augment de despeses amb fotocopiadora, ordinadors o fax, o material informàtic sense haver motivat 
la compra de cap bé, i davant la necessitat de realitzar polítiques d’austeritat.  
 
Cal destacar que les anteriors partides es troben en el capítol II, i que versen sobre reparacions, manteniment i 
conservació, però més aviat sembla que ens trobem amb partides d'alienació de béns pel seu volum. 
 
Pel que fa les vies urbanes, camins, parcs i jardins apareix una disminució consubstancial, fet que comportarà una 
desmillora en la qualitat de vida dels nostres conciutadans.  
 
En igual sentit ens trobem amb els Subministraments, augmentant i sense justificació i una falta de motivació 
necessària a l’augment en l’enllumenat públic, fet que implica l’oblit a les polítiques d’austeritat, perfectament 
assumibles per aquesta corporació. 
 
I desconeix perquè els interessos dels préstecs han augmentat, més només podem concloure que es deu al 
incompliment de les obligacions contractuals del present Ajuntament a no ser que s’hagin realitzat partides fora de 
l’aprovació dels comptes corrents, i que motiva la seva inclusió en els presents, però donat la falta d’informació i 
motivació dels pressupostos obliguen a la seva manifestació. 
 
Pel que fa als ingressos s’observa un augment en els servei del clavegueram, les instal·lacions esportives, sense 
que es manifesti a que és degut ni es motivi ni justifiqui.  Destacant no obstant pel que fa a la previsió 
d’Instal·lacions esportives es deu al nou pavelló i malgrat les al·legacions que s’efectuaran, s’observa si hom 
compara la partida de manteniment d’edificis, l’alt cost entre el volum d’ingressos i de despeses que genera, malgrat 
que repetim que ni tan sols s’ha aportat memòria justificativa i detallada, es dedueix la falta d’una previsió 
econòmica en l’execució de projectes monumentals que no responen a les necessitats del poble.  
 
Efectivament podem parlar o no d’oportunitat política, però és clar que amb el dret de la participació política aquest 
grup polític i la ciutadania tenen dret a saber del per què d’aquestes partides i dels seus quàntums. 
 
Ara bé, i pel que fa a la falta de resposta a la partida del cementiri,  cal destacar que ni tan sols es preveu una 
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partida  
 
de conservació, i aquí no estem davant de criteris d’oportunitat política, ja que cal destacar que aquest és un servei 
obligatori i que la seva falta de previsió implica la nul·litat de l’acord que es vol aprovar avui, en no preveure el citat 
servei el seu cost, no pot el present Ajuntament renunciar-hi, més quan és de sobres conegut l’estat urgent de 
reparació i rehabilitació que necessita.  I per tant entenem infringit l’art. 26 de la LLRBHL, i comporta la nul·litat en no 
referir-se a un servei obligatori. 
 
Alhora que hi ha partides alhora d’ingressos que malgrat es mantenen igual que l’anterior pressupost, el cert és que 
segons l’actual reglamentació aquestes han augmentat, i per tant no mostren la realitat dels ingressos com és la 
Taxa d’Escombraries on  es fa la mateixa previsió de despesa i ingrés que el 2011, no obstant aquesta va 
augmentar en un 3,2%, o en el cas de l’aigua, en el sentit que si bé aquesta ha augmentat una mica, el cert és que 
aquest augment no es correspon amb l’augment d’un 20 %. 
 
 
Anteriorment ja hem posat de relleu que determinades bases d’execució del pressupost no es trobaven degudament 
motivades, i és que igual succeeix aquesta falta de motivació i exposició en les que justifiquen les retribucions, 
indemnitzacions i dietes de tots els membres electes, tant de l’equip de govern com de l’oposició, indicant en el cas 
de l’alcaldessa la retribució que percep i la dedicació i per la resta indicar la quantitat que perceben per cada òrgan 
col·legiat del qual siguin membres. Així com, la quantitat que percep cada grup polític representat a l’Ajuntament. 
 
En el capítol II de les modificacions de crèdit no es tenen en compte les baixes per anul·lació i donada les bases 
setena a desena, la falta de fonament en aquest aspecte, ni tampoc el citat augment d’interessos crediticis.  
 
Com hem exposat anteriorment  tampoc apareix en la base vintena les justificacions pel que fa als 
subministraments, ja exposats. 
 
Però cal destacar que el mateix document de les bases d’execució no es troba ni tan sols  degudament signat per 
l’alcaldessa i el secretari-interventor, i preceptua la llei en els seu art. 166 real decret  i concordants la necessitat de 
que siguin signats pels ja citats.  
 
Finalment, i com ja hem dit el present pressupost s’ha dut a terme sense buscar el consens i sense tenir en compte 
les aportacions i opinions dels partits polítics que estem a l’oposició, ja que prèviament a la seva presentació no s’ha 
realitzat cap reunió de treball o comissió informativa amb l’objectiu de redactar un pressupost més o menys 
consensuat o si més no participat per tal que els grups a l’oposició hi puguem fer les nostres aportacions, que de 
ben segur serien positives per a les finances del poble. 
 
I igualment no s’ha tingut en compte la població no s’ha realitzat cap mesa ni assemblea perquè la població pugui si 
ho desitja participar en la seva elaboració que de ben segur estaria agraïda, i que pot exposar quines necessitats té 
el nostre poble, posar de relleu que ja diferents ajuntaments està realitzant la participació ciutadana en l’elaboració 
dels pressupostos, i ens fa entendre que aquest pressupost no és representatiu de les diverses sensibilitats 
polítiques del poble ni dels diferents ciutadans que el formem i en aquest sentit creiem que s’hauria de tornar a refer 
i buscar l’esmentat consens per un benefici del poble.  Podem dir que el poble ha votat un partit que realment té la 
lletra E d'esquerra en el seu emblema o potser li hem de restar una lletra per arribar a la lletra D de dreta, com ja fa 
temps aquest partit ens està acostumats a entendre. 
 
 
El regidor Frederic Trapé llegeix un escrit que es transcriu literalment : 
 
Des de l’inici de la present legislatura, ha estat voluntat del grup de CiU la recerca d’acords amb tots els grups 
polítics d’aquest consistori, amb l’objectiu d’assolir el major consens en tot allò que afecta al municipi. 
 
L’aprovació del pressupost municipal és probablement una de les decisions més importants que els governs prenen 
anualment per la seva directa repercussió en el ciutadà. 
Des del nostre grup entenem que, independentment de les majories que formin l’ajuntament, és bona la recerca dels 
majors consensos possibles quan estem parlant,com deiem abans, d’una de les decisions més transcendents de 
l’any.  
Després de l’aprovació inicial del pressupost pel 2012 que va tenir lloc en el ple extraordinari del passat 28 de 
febrer, el nostre grup va presentar en temps i forma una sèrie d’al·legacions que, d’haver motivat una resposta 
raonada –i raonable-, haguessin pogut permetre la reconsideració del vot en contra que varem emetre en aquell 
moment. 
 
Una vegada vist l’informe emès pel secretari-interventor de l’Ajuntament en el qual resol les al·legacions 
presentades pel grup de CiU, volem fer constar que: 
 
 
En cap cas s’ha facilitat la totalitat de la documentació que la llei preveu pel què fa a l’expedient del pressupost 
2012, ta i com s’indicava en l’al·legació primera. En la resposta d’aquest ajuntament s’indica que “…la documentació 
de l’expedient era la que correspon, afegint que aquesta documentació va ser la que es va utilitzar per a laconfecció 
del pressupost i, per tant, sí que és la documentació idònia per a poder confeccionar el pressupost….” 
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Així doncs demanem a l’equip de govern si la falta de: 
_ la memòria de l’alcaldessa explicativa del contingut del pressupost i de les principals modificacions respecte al 
pressupost vigent  
_ de l’estat de les despeses (amb el detall dels crèdits corresponents, import inicial, durada, interessos i 
amortitzacions de capital)  
_ de l’estat dels ingressos 
_ de la liquidació de l’exercici anterior 
_ de les inversions a realitzar el 2012 
_ d’un informe econòmic del secretari-interventor que no va més enllà de la manifestació dels criteris generals per a 
l’avaluació d’ingressos i despeses, i que en cap cas dóna explicació de les diverses partides, del què motiva 
cadascuna d’elles,… i simplement es limita a emetre un informe favorable és la documentació idònia per a poder 
confeccionar el pressupost com ens indica la 
resposta rebuda. 
 
La segona de les al·legacions presentades feia referència a la manca de participació en l’elaboració del pressupost. 
Amb tot el respecte: que la responsabilitat d’elaboració del pressupost és del/a president/a de l’ens local ja ho 
sabíem. Ens sembla que l’esperit que inspira aquesta al·legació és clar: apel·lar a l’equip de govern a la recerca del 
major consens possible i a que contempli les possibles propostes i aportacions dels grups que no formen el govern 
municipal. 
 
La tercera de les al·legacions, que fa referència a la plantilla de personal, també rep una resposta si més no curiosa: 
“…l’amortització de les dues places s’ha efectuat pel fet de la defunció d’una de les persones que ocupava una 
plaça i, l’altre, perquè està vacant des de fa quasi dos anys…” ens preguntem si els criteris d’aquest ajuntament per 
amortitzar un lloc de treball són la mort de l’ocupant o que resti vacant durant un temps… No mereixíem una 
explicació més raonada? Els llocs de treball se solen amortitzar quan deixa de tenir sentit la funció que fan, o quan 
no se’ls pot remunerar adequadament, o per altres motius… Es això el que demanàvem: quins són els motius que 
porten a l’equip de govern a amortitzar dos llocs de treball. 
 
A les al·legacions sobre “indemnitzacions a càrrecs electes”, “indemnitzacions per raó del servei” o “despeses de 
personal” se’ns respon: “Són merament criteris d’oportunitat política de caire subjectiu que, naturalment poden ser 
tan vàlids com els que s’han utilitzat per confeccionar el pressupost, tanmateix, els que han de prevaldre són els de 
qui té la potestat i la competència per a confeccionar-los”. Tornem amb el mateix, ja ho sabem que els criteris són 
polítics, el què volem és que se’ns expliqui –que s’expliqui a aquest consistori- el perquè dels imports i quin és el 
criteri que s’utilitza per a decidir-los. 
A la setena de les al·legacions, en la que demanàvem els motius de les diferències d’algunes partides del 
pressupost 2012 respecte al del 2011 la resposta és la mateixa: 
 
“Com en el punt anterior, la resposta no pot ser altra que la mateixa, és a dir, els seus arguments poden ser tan 
vàlids com els que s’han utilitzat per confeccionar el pressupost, tanmateix, i una vegada més, els que han de 
prevaldre són els de qui té la potestat i competència per a confeccionar-los.” Com qui diu: “ho fem perquè volem i 
podem i no cal que expliquem els motius”. 
 
Ben cert que poden –disposen de la majoria i detenten el govern municipal- i per això,tenen també l’encàrrec de fer 
els pressupostos. Però no deixa de ser un dèficit democràtic que neguin a la oposició, no només la 
participació en la confecció del pressupost municipal, sinó també les explicacions que motiven les seves 
decisions. 
 
És per tot això que ens veiem en l’obligació d’emetre el nostre vot en contra del pressupost 2012 presentat per 
l’equip de govern. 
 
El regidor Sr. Frederic Trapé diu que no se’ls ha lliurat la documentació sol·licitada i per això els manca informació. 
Demana que se solucioni el tema del lliurament de la informació que demanen. 
 
El regidor Sr. Frederic Trapé  demana que es revisi i se’ns expliquin els canvis efectuats: 
Personal funcionari: 
Excepte el secretari-interventor, no queda clar quin personal més està com a funcionari. 
L’administrativa s’inclou en l’apartat d’administració especial i entenem que en aquest escalat només ha de constar-
hi el tècnic en dret i l’administrativa ha de constar en l’escalat d’administració general. 
 
Volem saber els motius dels següents canvis de la plantilla de personal del 2011 amb la del 2012: 
- A la plantilla del 2011 el personal laboral era indefinit i el 2012 consta com a personal laboral fix. 
- S’ha canviat la categoria professional d’un treballador de la brigada, en el sentit que 
el 2011 constava com a encarregat de brigada i en el 2012 com a cap de brigada. 
- Les educadores de la llar d’infants, en el del 2011 figuraven com a personal laboral temporal i el 2012 com a  
 
personal fixe. 
 
Si comparem el model de plantilla del 2011 amb el del 2012 creiem que queda més ben definit el del 2011 ja que en 
la d’aquest any tampoc hi consten els grups a que pertany cada persona. 
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La regidora Sra. Liliana Vilanova : pregunta si l’equip de govern avala el to que es fa servir en l’informe del 
secretari relatiu a les al·legacions fetes a l’aprovació inicial del pressupost per 2012. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : Són les paraules del secretari. Alguna cosa jo l’hauria redactat diferent però és el seu 
informe. 
 
La regidora Sra. Liliana Vilanova diu que tota la documentació del Ple hauria de ser a l’expedient i no hi és.  
 
El regidor Sr. Josep Salvans diu que en l’aprovació inicial del pressupost va fer lectura de la relació de 
documentació que hi havia d’haver a l’expedient del pressupost, i si ens saltem les lleis quan ens convé... 
 
Resposta de l’Alcaldessa : segons el Secretari, no ens estem saltant cap llei. 
 

 

 

Procés de votació: 

 
Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sra. Josep Salvans Codina APM-CUP En contra 

Sr. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP En contra 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU En contra 

 

S’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor i 3 en contra). 

 

 

 

5.ORDENANÇA REGULADORA DE LA CONSERVACIÓ I NETEJA DE SOLARS 

 

 

D’acord amb allò que estableix el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals, els ajuntaments 

poden exercir l’activitat d’intervenció mitjançant, entre d’altres, les ordenances. 

Així, en el Títol 2 del citat Decret 179/1995 i en concret, els articles 55 i següents, 

regulen aquesta activitat d’intervenció. 

 

Aquests actes d’intervenció produeixen efectes entre l'ens local i la persona 

subjecte de l'activitat, sense que se'n derivi cap alteració de les situacions 

jurídiques privades entre aquella i les altres persones.  

 

En aquest municipi, en relació als solars sense edificar, es produeix una 

problemàtica que ha des ser objecte de regulació amb l’objectiu de poder-hi donar 

solució. Aquesta problemàtica és l’estat d’abandonament i insalubritat que mostren 

alguns d’aquest solars. 

 

És així, doncs, que l’objecte d’aquesta ordenança és mantenir la conservació, 

salubritat de les parcel·les, d’incrementar la seguretat de les persones, dels béns 

personals i materials de l’àrea urbana del municipi. Els propietaris han de mantenir 

els solars i parcel·les nets i controlats, conforme els principis de seguretat, 

salubritat, higiene i ornat públic, respecte a la vegetació, flora i fauna que hi puguin 

créixer. 
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CAPÍTOL I.  
Disposicions Generals 

Article 1 

La present ordenança es dicta en virtut de les facultats concedides per l' article 84 de la Llei 7/1985 de 2 
d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL) i article 236 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril d'aprovació del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC), en relació 
amb l'establert en l'article 19 de la Llei 6/1998 reguladora del Règim del Sòl i Valoracions (LRSV), en 
l'article 197 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d'Urbanisme de Catalunya i en l' article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística, de 23 de juny de 
1978. 

En concret, l'article 197 del Decret 1/2010, de 3 d’agost pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme i l'article 10 del Reglament de Disciplina Urbanística estableixen l'obligació per part dels 
propietaris de terrenys de mantenir-los en les degudes condicions de conservació, salubritat, higiene i 
ornament públic, així com en adequació al compliment del Decret 64/95 de 7 de març del Departament 
d'Agricultura ramaderia i pesca, del Decret 123/2005 així com a la Llei 5/2003, pel qual s'estableixen 
mesures de prevenció d'incendis forestals, i l'article 245.1) del Text Refós de la Llei sobre el Règim del 
Sòl i Ordenació Urbana (RDLeg 1/1992, de 26 de juny).  

Aquest articulat, faculta a l' Administració, d'ordenar el compliment d'aquestes obligacions així com 
d'executar subsidiàriament amb càrrec a l'interessat en cas de desobediència, d'acord amb els articles 
96 i 98 de la Llei 30/92, de 26 de novembre i la imposició reiterada de multes coercitives fins que es 
compleixi l'obligació de conservació. 
  
 
Article 2 
 
Als efectes d'aquesta Ordenança tindran la consideració de solars i parcel·les: 

a. Les superfícies de sòl urbà aptes per a l'edificació per estar urbanitzades d'acord amb el que 
disposa l'article 29 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. 

b. Les parcel·les no utilitzables que, per la seva reduïda extensió en forma irregular o 
emplaçament, no són susceptibles d'un ús adequat. 

c. Les parcel·les de sòl urbà aptes per a urbanitzar de conformitat amb el vigent planejament 
urbanístic del municipi. 

d. Les superfícies del sol urbà o urbanitzables que estiguin a menys de 500m de qualsevol massa 
forestal i que de conformitat amb el planejament vigent urbanístic tenen la qualificació d’espai 
lliure públic o verd privat. 

e. Les superfícies inscrites dins del perímetre de 25m vora els habitatges del sòl no urbanitzable. 
  
 
CAPÍTOL II  
La conservació i neteja de solars i parcel·les. 
 
Article 3 
Els serveis tècnics municipals i/o el personal de la brigada d’obres i manteniment realitzaran la inspecció 
de les parcel·les, les obres i les instal·lacions del seu terme municipal per comprovar el compliment de 
les condicions exigibles. 
 
Article 4 
Queda prohibit el llançament d'escombraries o residus sòlids en solars, parcel·les i espais lliures de 
propietat pública o privada. 
 
Article 5 
Els propietaris de solars i parcel·les, els hauran de mantenir en condicions de seguretat i ornat públic, 
quedant prohibit mantenir en ells escombraries, residus sòlids urbans i runa. 
 
Article 6 
D'igual forma, aquests propietaris queden obligats a mantenir els solars i parcel·les nets i controlats, 
conforme els principis de seguretat, salubritat, higiene i ornat públic, respecte a la vegetació, flora i 
fauna que hi puguin créixer, i respecte a les aigües o bassals naturals que en ells s'hi pugui estancar. 
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Article 7 
1) L' Alcalde, d' ofici o instància de part, amb informe previ dels Serveis Tècnics i audiència prèvia de les 
persones interessades, dictarà una resolució assenyalant les deficiències existents en els terrenys, i 
ordenarà les mesures necessàries per esmenar-les i fixarà un termini per a la seva execució.  

2) Si ha transcorregut el termini concedit sense que s'hagin dut a terme les mesures necessàries, 

l’Ajuntament podrà incoar l' expedient sancionador corresponent, que es tramitarà d’acord amb allò 
previst en les disposicions de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, del Decret 123/2005, de 14 de juny, i les 
disposicions aplicables del procediment administratiu comú vigent. 

3) En la resolució és requerirà també a l’obligat per tal que procedeixi a l'execució de l'ordre; i si aquesta 
ordre no és compleix, l' Ajuntament la podrà dur a terme a càrrec de la persona obligada previ 
advertiment, mitjançant el procediment d'execució subsidiària previst en l’article 98 de la Llei de 
Procediment Administratiu vigent. 

4) L’Ajuntament podrà imposar, a través dels seus òrgans competents, multes coercitives reiterades fins 
que es compleixi l'obligació de conservació i per import inicial de 600 euros que es duplicarà 
successivament, fins a un màxim de tres.  

La multa coercitiva serà independent de les que es puguin imposar com a sancions i compatible amb 
elles. 

CAPÍTOL III 
Infraccions i sancions 
 
Article 8 
Constitueixen infraccions administratives d’aquesta Ordenança a part de les descrites en l’article 9 de la 
Llei 5/2003, de 22 d’abril, l'incompliment de l'ordre d'execució de les actuacions necessàries per 
mantenir els terrenys i solars  en condicions de conservació, seguretat, salubritat i ornat públic previstes 
en els articles 213, 214 i 215 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme de Catalunya.  
 
Article 9 
Les infraccions comeses d’acord amb els articles anteriors seran sancionades en la forma i quantia 
previstes en els articles 10 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril i en l’article 219 del Decret Legislatiu 1/2005, 
de 3 d’agost, que aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya. 
 
Article 10 
Les sancions aplicables es graduaran atenent la gravetat amb que la infracció afecta els béns i els 
interessos protegits per l'ordenament urbanístic, els perjudicis causats a les persones, els béns materials 
i el patrimoni natural, la gravetat del risc creat, el grau de culpabilitat de cadascun dels infractors, 
l'entitat econòmica dels fets constitutius de la infracció i la viabilitat de la legalització de la infracció 
comesa. 
 
Article 11 
L'òrgan competent per a resoldre el procediment sancionador serà aquell qui reglamentàriament ostenta 

les competències corresponents, al qual correspondrà sancionar les infraccions de la present ordenança 
municipal.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
La present Ordenança que consta de 11 articles i una disposició final, entrarà en vigor una vegada 
aprovada amb caràcter definitiu pel Ple de l'Ajuntament i publicat el text íntegre en el Butlletí Oficial de 
la Província i transcorregut el termini previst a la normativa de Règim Local. 

 

 
 
Intervencions dels regidors/es 
 
L’Alcaldessa explica que ha semblat oportú aprovar aquesta Ordenança perquè hi ha uns quants solars al poble que  
 

són bruts i deixats, i els responsables no fan cas dels requeriments i indicacions de l’Ajuntament.. 
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Procés de votació: 

 

 

 

La proposta s’aprova per unanimitat.  

 

 

6.MOCIÓ PER A SOL·LICITAR LA CONSTRUCCIÓ DE LA VIA CICLISTA DEL 

TER EN EL TRAM VIC-RIPOLL 

 

Durant els darrers anys a Catalunya s’ha detectat un canvi en els hàbits de 

mobilitat de la població. L’ús de la bicicleta tant des de la seva vessant esportiva i 

lúdica com a mitjà de transport ha tingut un creixement important en els darrers 

temps. En són exemple l’auge de les Vies Verdes com a atractiu turístic o 

l’excel·lent acollida que ha tingut el Bicing a la ciutat de Barcelona. 

 

Per tal de donar resposta a la demanda creixent i continuar impulsant auqest mitjà 

de transport sostenible i saludable, el Govern de la Generalitat va aprovar el Pla 

estratègic de la Bicicleta a Catalunya (20/01/2009), que representa unaforta 

aposta per la integració planificada i coherent d’aquest mitjà en el sistema de 

mobilitat. 

 

Des de la Generalitat, els ajuntaments, els consells comarcals també s’està 

treballant per impulsar noves vies de ciclistes i millorar els camins ja existents, així 

com per fomentar l’ús d’aquest mitjà sostenible en l’àmbit municipal i comarcal. 

 

En les darreres setmanes diferents mobilitzacions per part de clubs ciclistes del 

Ripollès i Osona han reivindicat la circulació de bicicletes per la C-17 entre ambdues 

comarques. Actualment el codi de circulació prohibeix l’ús de bicicletes per les 

autovies. Entenem que la prioritat de qualsevol decisió en referència a aquest 

assumpte ha de garantir la seguretat viària i la integritat física dels ciclistes. Tant la 

llei com la seguretat no permeten la circulació de ciclistes per la c-17 i cal cercar 

una solució consensuada a aquesta problemàtica. Entenem que tan la comarca 

d’Osona com la del Ripollès tenen una llarga pràctica de la tradició del ciclisme i 

que, en conseqüència, cal buscar una solució que permeti una connectivitat 

adequada a les necessitats dels ciclistes entre ambdues comarques. En l’actualitat 

les connexions existents són només aptes per a BTT amb un grau de dificultat 

important, com per exemple la senyalitzada pel Consorci Alba-Ter. 

 

Quinze clubs ciclistes d’Osona, el Ripollès i la garrotxa han organitzat dues marxes 

lentes per reclamar el dret de circular per la C-17, una el passat 6 de novembre i 

l’altre el 4 de desembre.  

 

Atès que aquest nou desdoblament de la C-17 no permet tampoc el pas de vehicles 

agrícoles de motor entre els municipis de Masies de Voltregà i Sant Quirze de 

Besora. Atès que s’ha conservat l’antic traçat de la c-17 per fer de vial alternatiu 

d’aquesta via desdoblada a la majoria de trams excepte aquest. 

 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sra. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sr. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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Vist que en el Pla Comarcal de Muntanya 2009-2012 (DOGC 23/11/2009) es 

preveu la construcció de la Via Ciclista del Ter en el seu tram Vic-Camprodon 

amb una inversió prevista de 12 milions d’euros. Existeix ja en l’actualitat un 

estudi informatiu del tram Sant Joan de les Abadesses-Setcases. Caldria doncs, 

accelerar l’estudi del tram Ripoll-Vic. En aquest seria possible aprofitar els trams en 

desús o amb uns volums de trànsit molt petits de les antigues N-152 i C-17. 

 

Aquesta actuació donaria resposta a la justa reivindicació del col·lectiu ciclista i 

seria una poderosa infraestructura per la dinamització del turisme a la comarca, 

com ha suposat fins ara la Ruta del Ferro. 

 

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

 

Primer.- Assumir el compromís per part de tots els grups polítics de donar 

resposta a la manca de connectivitat en bicicleta i per als vehicles agrícoles a motor 

entre les comarques d’Osona i el Ripollès. 

 

Segon.- Reivindicar davant de la generalitat la construcció de la via ciclista del Ter 

en el moment en que hi hagi disponibilitat econòmica. 

 

Tercer.- Solidaritzar-se amb les reivindicacions fetes pels Clubs ciclistes de la 

comarca d’Osona, el Ripollès i la Garrotxa. 

 

Quart.- Comunicar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya, al Director General de Carreteres, a la Federació Catalana 

de Ciclisme, a la secretaria General de l’Esport i als Consells Comarcals d’Osona i 

del Ripollès, instant-los a assumir com a propi aquest objectiu.  

 

 
 

Intervencions dels Regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova pregunta si aquesta Moció és la mateixa que es va aprovar al consell Comarcal 
d’Osona i si és perquè els ciclistes puguin circular per la C-17.. 
 
Resposta de l’Alcaldessa que no és la mateixa i que efectivament aquesta és l’objectiu. Afegeix que també s’hi van 
afegir els tractors. 
 
El regidor Josep Salvans diu que no només hauria de ser pels clubs ciclistes sinó també pels vehicles agrícoles i 
proposa d’incloure aquests vehicles al redactat de la Moció : quedant així “ Primer : .../... de connectivitat 
amb bicicletes i vehicles agrícoles a motor.” 

 

 

Es sotmet doncs a votació la Moció amb la proposta del regidor Josep Salvans 

d’incloure els vehicles agrícoles a motor. 

 

Procés de votació:  
Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sra. Josep Salvans Codina  APM-CUP A favor 

Sr. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP A favor  

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 
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La proposta s’aprova per unanimitat.  

 

MOCIONS DEL GRUP MUNICIPAL APM-CUP 

 

 

7. MOCIÓ PER EVITAR DESPRENIMENTS DE DUES FINQUES DEL 

CARRER SANT BOI 

 

Davant de l’existència de dues finques en estat de ruïna al Carrer sant Boi número 

18 i 20 i tenint constància que, en els últims mesos, se n’han desprès parts de la 

façana, teules i balcons, essent l’última vegada a principis del mes de febrer quan 

va caure una part sobre un veí de Montesquiu. 

 

Atès que l’Ajuntament de Montesquiu en va precintar l’entrada posant un perímetre 

de seguretat perquè els vianants no s’hi acostessin i que els propietaris hi han fet  

alguna actuació parcial arreglant només la barbacana de la coberta, essent 

insuficient per evitar el perill de despreniments de façana i dels balcons. 

 

Vist el perill que aquestes dues finques comporten als veïns i sabent que legalment 

l’Ajuntament un cop assabentat del perill és responsable i alhora l’únic capaç 

d’evitar el perill i d’instar als propietaris a adequar la finca evitant així possibles 

accidents que puguin patir els vianants. 

 

Per tot això, APM-CUP demana que el Ple adopti els següents ACORDS : 

 

PRIMER .- Que l’Ajuntament prengui les mesures cautelars necessàries evitant el 

perill de despreniment de forma immediata. 

 

SEGON.- Que l’arquitecte municipal o un tècnic col·legiat realitzi un estudi de les 

patologies i defectes estructurals dels dos edificis amb un posterior dictamen visat, 

on s’avaluïn els riscos i es proposin les mesures correctores necessàries per evitar 

el perill a terceres persones.  

 

TERCER.- Si el dictamen determina que hi ha perill i davant la responsabilitat de 

l’Ajuntament en cas d’accident, instar de manera immediata als propietaris de les 

dues finques a la realització de les mesures necessàries dictaminades pel tècnic o, 

en cas de negació per part dels propietaris, actuar l’Ajuntament de manera 

subsidiària per evitar el perill.  

 

 
 
Intervencions dels Regidors/es 
 
L’Alcaldessa explica que pel que fa als números 20-22 l’arquitecte municipal ja va informar de l’estat de l’edifici i de la 
necessitat de fer-hi alguna actuació, es va requerir la propietat i s’han fet les reparacions necessàries. 
I pel que fa als números 18-20 hi ha atorgada una pròrroga de la llicència i ja han començat a fer actuacions de 
reparació, començant per la part del darrera. 
 
La regidora Liliana Vilanova pregunta si hi ha un informe final del tècnic municipal i si es pot assegurar que no caurà 
res més a la via pública. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : l’expedient encara no està tancat, i si l’arquitecte municipal no ho veu clar no s’arxivarà. 
 
La regidora Liliana Vilanova diu que si aquest tema no està acabat l’equip de govern pot aprovar la moció 
proposada pel seu grup. 
 
La regidora Liliana Vilanova pregunta perquè no hi ha un perímetre de seguretat a la casa del número 18-20. 
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Resposta del regidor Esteve Sidera : perquè estan començant per la part del darrera i per tant no actuen sobre la 
via pública. 

 
La regidora Liliana Vilanova manifesta que ha confirmat que l’informe del tècnic municipal no necessita ser visat. 
 
El regidor Josep Salvans vol que consti en acta que no es tira endavant la Moció del grup municipal APM-CUP 
perquè el tema està en procés i que hi haurà un informe final de l’arquitecte municipal. I demana que, quan el faci, 
se’ls en lliuri una còpia. 

 

 

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. Josep Salvans Codina  APM-CUP A favor 

Sr. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP A favor  

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU En contra 

 

Per tant, la Moció és rebutjada. 

 

 

8. MOCIÓ PER A LA PREVENCIÓ DE PERILL A LA FONT D’EN NANDO 

 

Tot passejant per la Font d’en Nando, hom pot veure com el mur de contenció que 

hi ha a la zona dels focs de graelles finalitza un tros més enllà. Aquest mur no 

continua fins al final de l’esplanada que dóna a tot l’espai de la zona d’esbarjo. 

 

En visualitzar aquest tros, no tenim clar que la zona sigui prou adequada per a 

donar una tranquil·litat a la ciutadania que per allí pugui estar. Ens sembla que hi 

pot haver un despreniment de rocs i/o arbres, arbusts, que en qualsevol moment 

pot ser un perill per a qualsevol persona que per allí pugui estar, sigui infant, 

adolescent o gran. 

 

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

 

1.- Davant el perill detectat, instar al Departament de la Generalitat de Territori i 

Sostenibilitat, propietari de la carretera, que realitzi un dictamen firmat per un 

tècnic competent, visat pel col·legi corresponent i basat en un estudi geotècnic del 

terreny, per dictaminar si hi ha perill de despreniment de terres ocasionat per la 

circulació de vehicles pesants per la carretera i per la falta de mur de contenció- 

 

2.- Si es determina en el dictamen que el perill és real, demanar a carreteres que 

realitzi un projecte tècnic i executi l’obra corresponent per evitar el perill descrit en 

el mateix dictamen. 

 

3.- Mentre tot això no es dugui a terme, delimitar l’accés a la zona on no existeix 

mur, pel possible perill que s’hi manifesta, com a mesura de prevenció cautelar i de 

benestar per a tota la ciutadania.  

 
 
Intervencions dels regidors/es 
 
La regidora Liliana Vilanova pregunta si pot fer lectura del text de la Moció, perquè se n’assabenti el públic de la 
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sala. 
 
Resposta de l’Alcaldessa : Hem de buscar l’agilitat als Plens. La gent de Montesquiu pot venir a l’Ajuntament a 
consultar-ho, quan vulgui. Primer s’ha de parlar amb l’arquitecte i si en resulta l’existència d’un perill, s’acordarà el què 
correspongui segons l’informe tècnic que faci. 

 

 

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. Josep Salvans Codina  APM-CUP A favor 

Sr. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP A favor  

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU En contra 

 

Per tant, la Moció és rebutjada. 

 

 

9. MOCIÓ PEL DRET D’INFORMACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA POLÍTICA 

DELS REGIDORS/ES. 

 

 

PRIMER.- Com s’exposa posteriorment, aquesta candidatura ha presentat les 

següents instàncies mai resoltes ni contestades per part de l’Ajuntament de 

Montesquiu, i que són : 

 

1. Sobre l’observació de les factures que justifiquen la subvenció rebuda de 

71.243,34 € en concepte de construcció d’una nova llar d’infants. 

Concretament es varen presentar tres amb registre d’entrada i data 

següents : 

 

Registre 1550 : 9/11/2012 

Registre 927 : 20/06/2011 

Registre 1485 : 4/11/2011 

 

A data d’avui no s’ha donat cap tipus de resposta sobre les mateixes. 

 

2. Que davant de l’error pel BOP en la publicació de les ordenances fiscals pel 

2012 es va demanar que es rectifiqués el mateix en sentit d’aplicar el preu 

per metre cúbic de l’aigua per valor de 0.054276 €/m3 i no 1,’54276 €/m3. 

Concretament es varen presentar tres amb registre d’entrada i data 

següents : 

 

Registre 252 : 9/02/2011 

Registre 283 : 14/02/2011 

Registre 524 : 1/04/2011 

 

A data d’avui no s’ha donat cap tipus de resposta sobre les mateixes. 

 

3. Que es va sol·licitar observar la documentació referida a la resolució, 

ponderació i adjudicació del bar de la piscina, amés de veure la 

documentació que cada aspirant havia presentat a l’Ajuntament. 
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Concretament se’n va presentar una amb registre d’entrada i data següents 

: 

  

Registre 927 : 20/06/2011 

 

A data d’avui no s’ha donat cap tipus de resposta sobre la mateixa. 

 

4. Que es va sol·licitar la rectificació de l’acta del ple de 7 de juny on les 

votacions no reflectien la realitat. Concretament, es varen presentar dues 

amb registre d’entrada i data següents : 

 

Registre 1361 : 6/10/2011 

Registre 1488 : 4/11/2011 

 

A data d’avui no s’ha donat cap tipus de resposta sobre les mateixes. 

 

 

5. Que es va sol·licitar còpia de la resolució de la Diputació relativa al sou de 

l’Alcaldessa. Concretament, se’n va presentar una amb registre d’entrada i 

data següents : 

 

Registre 1479 : 4/11/2011 

 

A data d’avui no s’ha donat cap tipus de resposta sobre les mateixes. 

 

 

6. Que es va sol·licitar còpia de l’estudi realitzat en relació a la facturació de 

l’aigua, així com del nombre d’habitatges diferenciats per pagament de 

trams i nombre de persones que viuen a cada habitatge. Concretament, se’n 

va presentar una amb registre d’entrada i data següents : 

 

Registre 1481 : 4/11/2011  

 

A data d’avui no s’ha donat cap tipus de resposta sobre les mateixes. 

 

 

7. Que es va sol·licitar poder disposar d’una còpia dels comptes de la piscina 

dels anys 2009, 2010 i 2011. Concretament es va presentar amb registre 

d’entrada i data següents : 

 

Registre : 1483 : 4/211/2011 

 

A data d’avui no s’ha donat cap tipus de resposta sobre les mateixes. 

 

 

8. Que es va sol·licitar veure els moviments dels comptes bancaris relatius a la 

pòlissa de crèdit que l’Ajuntament té amb l’actual entitat financera Unnim. 

Concretament se’n va presentar una amb registre d’entrada i data següents 

: 

 

Registre 1484 : 4/11/2011 

 

A data d’avui no s’ha donat cap tipus de resposta sobre les mateixes. 
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9. Igualment es va sol·licitar còpia de l’estudi econòmic referent a les despeses 

provinents del sou de l’Alcaldessa i les assistències de tots els regidors del 

consistori. Concretament se’n va presentar una amb registre d’entrada i 

data següents : 

 

Registre 1486 : 4/11/2011 

 

A data d’avui no s’ha donat cap tipus de resposta sobre les mateixes. 

 

 

10. També es va sol·licitar veure els currículums rebuts per part de les persones 

interessades en ocupar els càrrecs de jutge de pau i substitut. 

Concretament, es va presentar una amb registre d’entrada i data següents : 

 

Registre 1487: 4/11/2011.  

A data d’avui no s’ha donat cap tipus de resposta sobre les mateixes. 

 

 

11. Finalment, es va sol·licitar dia i hora per parlar amb el regidor d’urbanisme i 

l’arquitecte per veure el POUM, el PUOSC i el Projecte de la Ctra. de Ribes. 

Concretament, es va demanar amb registre  d’entrada i data següents : 

 

Registre 1489 : 4/11/2011. 

 

A data d’avui no s’ha donat cap tipus de resposta sobre les mateixes. 

 

 

SEGON.- Dels anteriors fets s’observa perfectament la manca de voluntat política, 

cooperadora i la falta d’accés al dret d’informació del present Grup municipal i dels 

seus regidors que troben l’empara en el disposat en l’article 23.2 de la Constitució i 

en el no compliment del disposat en l’article 164 del Reglament Orgànic Municipal 

de Catalunya i el disposat en l’article 149 de la Llei 8/1987, disposant l’article 164 

que  

 

Dret d’informació    

 

164.1 Tots els membres de les corporacions locals tenen dret a obtenir de l’alcalde 

o alcaldessa o del president o presidenta, o de la comissió de govern, tots els 

antecedents, les dades o les informacions que són en poder dels serveis de la 

corporació i són necessaris per al desenvolupament de llur funció. 

164.2 Els serveis de la corporació han de facilitar directament informació als 

membres de les corporacions quan : 

a) exerceixen funcions delegades i la informació es refereixi a assumptes propis de 

llur responsabilitat. 

b) es tracti d’assumptes inclosos a l’ordre del dia de les sessions dels òrgans 

col·legiats dels quals són membres. 

c) es tracti de l’accés a informació o documentació de la corporació local que sigui 

de lliure accés als ciutadans. 

164.3 En els altres casos, la sol·licitud d’informació s’entén com a acceptada per 

silenci administratiu si no es dicta resolució denegatòria en el termini de quatre dies 
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a comptar de la data de presentació de la sol3licitud. En qualsevol cas, la resolució 

denegatòria s’ha de motivar, i només es pot fonamentar en els supòsits següents : 

a) quan el coneixement o la difusió de la informació pugui vulnerar el dret 

constitucional a l’honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge. 

b) quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets 

oficials o per secret sumarial. 

 

164.4 El que disposen els apartats anteriors s’entén sens perjudici de l’obligació de 

facilitar tots els membres de la corporació la documentació íntegra de tots els 

assumptes inclosos en l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col·legiats, des del 

mateix moment de la convocatòria. 

Quan es tracti d’un assumpte inclòs per declaració d’urgència, s’haurà de distribuir, 

com a mínim, la documentació indispensable per poder tenir coneixement dels 

aspectes essencials de la qüestió sotmesa a debat. 

164.5 Els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació 

a la qual tenen accés. Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el 

suport tècnic que permeti d’accedir a la informació requerida. 

164.6 Els membres de la corporació han de respectar la confidencialitat de la 

informació a què tenen accés per raó del càrrec si el fet de publicar-ho pot 

perjudicar els interessos de l’ens local o de tercers. 

 

Entenem que no es donen cap dels supòsits emmarcats en l’art. 164.3 i que 

aquesta part si no se li pot donar còpia no té inconvenient només de tenir-hi accés. 

Dret que es troba recollit en l’art. 77 de la LLBRL i l’art. 14 del ROF, i entenent que 

la resta de documentació peticionada en cap cas s’ha fet de forma indiscriminada, 

genèrica ni menys encara abusiva. No cal doncs posar de relleu que la present 

omissió pot considerar-se com un impediment dels drets cívics. Malgrat hom entén 

que el present silenci comportaria l’estimació de les peticions recollides en 

cadascuna de les instàncies presentades, és per això i davant el fet que a data 

d’avui no s’ha fet entrega que les mateixes es materialitzin. 

 

 

TERCER   

 

Malgrat l’anterior incompliment, i la nova petició d’entrega a través de la present 

moció, no obstant i a fi de que no es tornin a repetir, motiva la present davant el 

present òrgan de representació de totes les montesquiuenques i montesquiuencs, i 

en ares a l’entesa, la transparència i al deure d’informar a regidors/es i grups 

municipals, que quan qualsevol grup polític o regidor presenti instància sol·licitant 

informació i còpia li sigui facilitada. 

 

 

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

 

1. Que l’equip de govern faciliti dins el marc de la transparència i el dret a la 

informació, la documentació i còpia que recullen les sol·licituds presentades 

en les diferents instàncies exposades en el primer fet de la moció. 

2. Que quan un regidor/a presenti noves instàncies acollint-se als drets recollits 

en la present moció, l’equip de govern les contesti en el termini legalment 

conferit i no es tornin a repetir actuacions omissives com les exposades.    
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Intervencions dels regidors/es 
 
L’Alcaldessa  diu que no hi podem estar d’acord de cap manera, perquè encara que hi hagi pendent de respondre 
alguna cosa, considerem que som prou transparents. Anem donant molta informació i les instàncies que s’han entrat 
s’aniran contestant, les que no estan. 
 
El regidor Frederic Trapé diu que es podria votar per separat els dos punts que es proposen en aquesta Moció. 
 
Tots/es els/les presents mostren la seva conformitat en votar els dos punts de l’acord per separat. 
 
La regidora Liliana Vilanova diu que fa un any que demana informació sobre el tema de la guarderia  i que quan es 
va tramitar la subvenció l’Alcaldessa era regidora de l’Ajuntament. 

 
Resposta de l’Alcaldessa : la gestió de l’Ajuntament és molt pesada i complicada; quan estigui ben documentada i 
informada us ho contestarem.  
 

 

 

Procés de votació de l’ACORD 1 :  
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. Josep Salvans Codina  APM-CUP A favor 

Sr. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP A favor  

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Abstenció 

 

Per tant, la proposta d’acord 1: que l’equip de govern faciliti dins el marc de la 

transparència i el dret a la informació, la documentació i còpia que recullen les 

sol·licituds presentades en les diferents instàncies exposades en el primer fet de la 

Moció és rebutjada. 

 

 

Procés de votació de l’ACORD 2 :  
Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sra. Josep Salvans Codina  APM-CUP A favor 

Sr. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP A favor  

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

 

Per tant, la proposta d’acord 2: que quan un regidor/a presenti noves instàncies 

acollint-se als drets recollits en la present Moció, l’equip de govern les contesti en el 

termini legalment conferit i no es tornin a repetir actuacions omissives com les 

exposades, s’aprova per unanimitat. 

 

 

10  REGIDORS 

PRECS I PREGUNTES 

 
Prec que fa la Regidora Liliana Vilanova   

Demana que les preguntes que farà constin en acta. 

Resposta de l’Alcaldessa 

Demana a la regidora que les porti per escrit, per agilitzar la seva formulació i la inclusió a l’acta. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova   

Pregunta si l’Ajuntament ha vist les esquerdes que hi ha al Carrer Nou, i què s’hi pensa fer. 

Resposta del Regidor Esteve Sidera 
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Sí que s’han vist i s’està valorant. De moment s’hi ha posat una silicona sintètica i, si això no 
funciona, es mirarà una altre cosa. De moment, hem de veure com funciona. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Pregunta si els números de la piscina ja són els definitius. 

Resposta de l’Alcaldessa 

Sí, els números que us vam donar al ple de les ordenances fiscals ja eren els definitius : 
14.115,63 € d’ingressos i 25.788,75€ de despeses. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Pregunta quan se’ls lliurarà l’estudi econòmic de les indemnitzacions als regidors per l’assistència a 
sessions. 

Resposta de l’Alcaldessa 

Diu que és l’escrit que els ha estat lliurat avui. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

 
Què ha cobrat la persona que ha fet el pressupost? 

Resposta de l’Alcaldessa 

S’han de veure els manaments corresponents.   

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Encara no hem pogut veure les actes de les juntes de govern. Ens en falten tres, i per això no hem 
pogut veure els pagaments que s’han fet. Per això pregunta quin import s’ha cobrat pel 
pressupost. 

Resposta de l’Alcaldessa  

Serien uns 900 €. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Com està el tema de Ràdio Montesquiu? 

Resposta del Regidor Xavier Soler 

Esperem que obrin. Han endreçat el local, han ordenat el material musical, ara han de definir 
l’escaleta. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Com valora l’equip de govern la jornada de dones que s’ha fet?, ressaltant que ningú de l’equip de 
govern no hi va assistir. 

Resposta de la Regidora Glòria Martínez, del Regidor Esteve Sidera i de l’Alcaldessa  

La Regidora Glòria Martínez diu :no vaig assistir a les activitats que es van fer perquè no era un 
acte polític de l’equip de govern sinó personal. Es pot intentar anar-hi tots, però no crec que 
pogués anar a tots els actes que es fan.  
 
El Regidor Esteve Sidera diu : aquests actes s’estan polititzant, estan perdent tota l’essència. I 
l’equip de govern mira de no implicar-nos, per no polititzar-ho. 
 
L’Alcaldessa explica que en qualitat d’Alcaldessa hi va assistir, el primer dia, per veure com anava  
 
i per donar suport a l’activitat. Que l’Ajuntament ha col·laborat amb l’associació de dones i no 
s’han negat a fer res. Com més actes es facin al poble, millor. Com Ajuntament, penso que vaig 
fer el que havia de fer. I la Regidora Glòria Martínez va anar a les reunions preparatòries que hi va 
haver. 
 
El Regidor Josep Salvans diu : crec que tenim que ser-hi per poder-ho valorar. El problema del 
Regidor Esteve Sidera és que tot ho valora dient que es polititza. Els regidors tenim unes 
responsabilitats. I tots hauríem de tenir prou informació per poder valorar les coses que es fan al 

poble. 
 
L’Alcaldessa manifesta que també tenim dret a decidir com a persones amb una vida privada. És el 
primer cap de setmana que s’ha fet aquesta activitat i és un honor per Montesquiu que s’hagi fet. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova      

Es contractaran els plans d’emergència del Consell Comarcal d’Osona? 

Resposta de l’Alcaldessa 

Sí que es contractaran. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
L’Ajuntament té conveni signat amb la protectora d’animals de Vic? 

Resposta de l’Alcaldessa 
No en tenim. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

S’han adoptat mesures d’estalvi energètic ? 

Resposta del Regidor Esteve Sidera  
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Estem dins del PAES, per un acord del Ple de fa uns tres anys. S’han canviat reguladors i línies de 
mando, i s’han demanat dues subvencions.  

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Perquè la feina no surt si sobra personal? 

Resposta de l’Alcaldessa 

S’han amortitzat dues places de la plantilla de personal perquè hi ha una persona fent les feines 
d’una d’aquestes places (auxiliar administrativa) i, pel que fa a la plaça de la brigada d’obres, 
perquè d’altre manera  no es podrien pagar les nòmines a final de mes.  

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
Què es farà al final del Pla d’Ocupació? 

Resposta de l’Alcaldessa 
Esperem que Joaquim Serradell millori aviat. Ja ens hem espabilat per veure què farem i comptem 
amb algun possible recurs de treball per la comunitat. 

 
Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
Com està el tema de posar un local a disposició dels grups polítics?  

Resposta de l’Alcaldessa 
Durant 2012 al final no n’hi haurà, perquè no s’ha pogut incloure al pressupost la partida 
necessària per condicionar un espai destinat als grups municipals. De moment crearem uns 
usuaris per accedir a l’ordinador, en hores d’oficina. Demano que es notifiqui a l’Ajuntament la 
intenció de fer-ho servir, amb prou antelació. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
Quin contracte té l’Helena Castany? 

Resposta de l’Alcaldessa 
Se li passarà per escrit. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
Com s’enfoca aquest any el casalet d’estiu? Quantes mestres hi haurà? 

Resposta del regidor Xavier Soler 

La previsió és que hi haurà casalet d’estiu, amb les mestres necessàries. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
Què passa amb la fulla seca dels compostadors? 

Resposta del regidor Xavier Soler 
El Consell Comarcal d’Osona no n’ha proporcionat cap més de fa ja temps. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
En el Ple d’organització i funcionament de l’Ajuntament de 12 de juliol de 2011 el grup APM-CUP 
va presentar una esmena (la 7ª), que va ser aprovada per unanimitat dels set membres que 
integren la Corporació, relativa a que els regidors/es de l’equip de govern els passarien les actes 
dels òrgans col·legiats. Ens agradaria saber a quines reunions s’ha anat i qui hi ha anat.  

Resposta de l’Alcaldessa 
Ho mirarem. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
Perquè no s’ha fet la reunió prèvia al Ple? 

Resposta del Regidor Esteve Sidera 

Vem començar amb reunions per veure els manaments. Pels altres temes, no es va quedar 
formalment. Més d’un dia que havíem quedat, els grups de l’oposició no es van presentar i em 
vaig quedar sol. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
Si us portem una proposta de reunions, l’estudiaràs? 

Resposta del Regidor Esteve Sidera 
Sí, l’estudiaré. Aniria bé fer reunions les tardes, a partir de les 4. I estaria bé que la proposta del 
grup APM-CUP per fer reunions fos consensuada amb el grup de CIU. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
Hem vist una factura d’un ram de flors d’una funerària, per qui va ser? 

Resposta de l’Alcaldessa 
Es mirarà. Es contestarà per escrit. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
S’ha requerit algun propietari per netejar solars? 

Resposta de l’Alcaldessa 
Sí, i no n’han fet cas, sobretot el solar de la Carretera de Barcelona cantonada Carrer Torelló. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
Qui són Informàtics MiB? A partir de setembre-octubre totes les factures d’informàtica són 
d’aquesta empresa. Que potser és l’empresa on l’Alcaldessa treballava abans?  

Resposta de l’Alcaldessa 
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La pregunta no m’ha agradat. Aquesta empresa ja treballava per l’Ajuntament abans, amb 
l’anterior Ajuntament. Resolen bé els problemes. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
Perquè no es van publicar al BOP les bases per a l’adjudicació de l’explotació del bar de les 
piscines l’estiu de 2011? 

Resposta de l’Alcaldessa 
Ho mirarem. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
Perquè ens falten les actes de les juntes de govern de març i abril? 

Resposta de l’Alcaldessa 
Es lliuraran. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
A qui ha fet lots de Nadal l’Ajuntament aquest any? 

 
Resposta del Regidor Esteve Sidera 
Als treballadors, i prou. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
A què correspon una factura d’uns 700 euros de reis i pastorets? 

Resposta del Regidor Esteve Sidera 
Són despeses de lloguer de material, de compra de caramels , etc 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  
Demana si es pot explicar una mica què han estat fent els regidors i regidores – no pas 
l’Alcaldessa -els últims tres  mesos.  

Resposta del Regidor Xevi Soler 

Jo he estat al Consell Escolar i he tingut reunions amb les educadores de la llar d’infants. 

Pregunta que fa el Regidor Josep Salvans 

Així tú Esteve Sidera no ens donaràs cap explicació?. El que jo voldria és poder felicitar els 
regidors i regidores, i potser hi poguéssim fer alguna aportació. De les reunions que es fan en 
poden sortir moltes coses. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Perquè els regidors i regidores no troben cap moment per a l’oposició?.  

Resposta de l’Alcaldessa 

No m’he negat mai a parlar amb vosaltres, ni tampoc a discutir cap tema. 

Pregunta que fa la Regidora Liliana Vilanova  

Perquè l’oposició és a l’últim lloc de la llista de prioritats de l’Ajuntament? Demano que ens facilitin 
la feina d’oposició. 

Resposta de l’Alcaldessa 

La nostra primera prioritat és la gestió diària municipal. 

Pregunta que fa el Regidor Josep Salvans 

Perquè ens demaneu que demanem hora, si heu de ser vosaltres qui ens convoqueu per parlar de 
coses, perquè sou vosaltres qui les coneixeu, per la vostra gestió diària? 

Resposta de la Regidora Glòria Martínez 

A mi particularment no m’heu demanat mai directament de reunir-vos per parlar dels temes que 
jo porto. Però no hi tinc cap inconvenient. 

Pregunta que fa el Regidor Frederic Trapé 

Els de l’empresa Digestum Legal han intervingut en la confecció del pressupost de 2012? 

Resposta de l’Alcaldessa 

No. 

Pregunta que fa el Regidor Frederic Trapé 

Perquè a la plantilla de personal de 2011 hi figura un personal indefinit i, a la plantilla de 2012, el 
mateix personal hi figura com a fixe? Crec que no és el mateix. 

Resposta de l’Alcaldessa 

Ho farem mirar pel secretari. 

Pregunta que fa el Regidor Frederic Trapé 

També hi ha una diferència amb la plaça de cap de brigada/encarregat. És el mateix? 

Resposta del Regidor Esteve Sidera 

Sí, és el mateix. 

Pregunta que fa el Regidor Frederic Trapé 

Perquè el personal electe no figura a la plantilla de personal de l’Ajuntament? 

Resposta de l’Alcaldessa 

Perquè no hi ha de ser. 

Pregunta que fa el Regidor Frederic Trapé 

A la plantilla de personal de 2011 hi figuren vacants una plaça de personal de neteja i una 
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l’educadora de la llar d’infants i a la plantilla de 2012 surten com a ja ocupades, perquè?  

Resposta de l’Alcaldessa 

Es mirarà. 

 

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

1/4 i 2 minuts de 7 de la tarda,  de la que s’estén la present acta. En dono fe.  

 


