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PLE ORDINARI DE 19 DE JULIOL DE 2013 

 

 

 

A les 16:08 hores del divendres dia 19 de juliol de 2013, es constitueix en sessió 

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

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

 

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

 

 

I amb l‟assistència dels regidors/es següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

 ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU 

 

 

Assistits pel secretari-interventor Jaume Salés i Malian.  

 

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

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

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació d’actes de sessions anteriors : 

 

Acta de ple ordinari de 9 d‟abril de 2013. 

Acta de ple extraordinari de 25 de juny de 2013. 

Acta de Ple extraordinari de 2 de juliol de 2013. 

 

2. Presa de possessió del càrrec de Regidora de la Sra. Anna Castany 

Paret, del grup municipal d’ERC. 

 

3. Delegació d’atribucions i assignació de representació en diferents 

òrgans col·legiats. 

 

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

 

5. Aprovació de la revisió anual del padró d’habitants. 

 

Mocions dels grups municipals 

 

Grup municipal de CIU 

 

6. Moció del grup municipal de CIU, d’adhesió al pacte nacional pel 
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dret a decidir. 

 

7. Moció a favor de reforçar l’estalvi energètic de l’enllumenat públic. 

 

8. Manifest  en defensa de l’esport amateur català. 

 

Grup municipal d’APM-CUP 

 

 

9. Moció sobre les bones pràctiques i la transparència a l’Ajuntament 

de Montesquiu. 

 

10. Moció sobre la participació ciutadana i de l’oposició. 

 

11. Moció sobre la renda bàsica de la ciutadania. 

 

12. Moció de rebuig a la proposta d’avantprojecte de llei per a la 

racionalització i sostenibilitat de l’administració local del govern 

espanyol. 

 

13. Precs i Preguntes 

 

 

0 PRÈVIA 

INCORPORACIÓ ASSUMPTE D’URGÈNCIA 

 

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

L‟Alcaldessa proposa la incorporació de la discussió d‟unes esmenes del Grup municipal AMP-CUP a la 
moció consensuada. Es tracta d‟unes esmenes i per tant no es tractarà com un assumpte d‟urgència 
però sí que se‟n parlarien en la discussió de la moció. 

L‟Alcaldessa demana que se sotmeti a votació aquesta decisió. Tots els grups hi estan d‟acord. 

  

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

 ERC  

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 

 

 

1 A01-PLE 

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS 

 

 

Acta de ple ordinari de 9 d’abril de 2013. 

 

Acta de ple extraordinari de 25 de juny de 2013. 
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Acta de Ple extraordinari de 2 de juliol de 2013. 

 

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

L‟Alcaldessa demana si s‟aproven o hi ha quelcom a discutir. 

Amb permís de la Presidència, intervé la Regidora Liliana Vilanova per dir que a la plana 17 de l‟acta del 
dia 2 de juliol de 2013, allà on diu: 

“La Regidora Liliana Vilanova diu que si la independència va lligada a vendre recursos naturals a canvi, 
es va arreglat, perquè s’estaria hipotecant a països opressors sense tarannà democràtic” 

ha de dir: “que  si la independència va lligada a vendre recursos naturals a canvi, es va  arreglat, 
perquè s‟estaria hipotecant el nostre país envers els països opressors sense tarannà democràtic”. 

Amb aquesta esmena se sotmet a votació les tres actes. 

  

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

 ERC  

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 

 

 

2 ELECTES 

PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. ANNA 

CASTANY PARET, DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC. 

 

Vista la renúncia al càrrec de regidor del grup municipal d‟ERC Sr. Xavier Soler 

Llopis.  

 

Comprovada la credencial i acreditada la personalitat de la Sra. ANNA CASTANY 

PARET , es procedeix a l‟acte de la presa de possessió del càrrec 

 

El Secretari crida la regidora electe, que ha de formular jurament/promesa, 

emprant la fórmula següent: 

 

Per la meva consciència i honor juro/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’Esta.  

 

Tot seguit pren possessió i ocupa el seu lloc. 

 

3  DELEGACIÓ D’ATRIBUCIONS I ASSIGNACIÓ DE REPRESENTACIÓ EN 

DIFERENTS ÒRGANS COL·LEGIATS. 

 

Atès la renúncia al càrrec de regidor el Sr. Xavier Soler i Llopis  tal i com es desprèn 

de l‟acta del Ple extraordinari del dia 25 de juny de 2012, i la pressa de possessió 
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de la regidora Anna Castany Paret, se li deleguen les atribucions i se li assigna la 

representació en els diferents òrgans col·legiats : 

 

Àrees assignades com a regidora : 

 

- Cultura 

- Benestar Social i Gent Gran 

- Ensenyament 

- Festes 

Representació en les entitats i organisme col·legiats següents : 

 

- Mancomunitat del Bisaura i Alt Lluçanès 

- Comissió de delimitació 

- Consell Escolar  

El Ple en queda assabentat. 

Se sotmet a votació l‟assignació de representació en les entitats i organismes 

col·legiats, aprovant-se segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

 ERC  

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 
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DONAR COMPTE DELS DECRETS I RESOLUCIONS D’ALCALDIA. 

 

La Sra. Alcaldessa dóna compte dels decrets següents : 

 

Del Decret núm. 19/2013, de 4 d‟abril, al Decret 36/2013 de 11 de juliol de 2013. 

 

19/2013 04/04 Convocatòria de Ple ordinari  9 d‟abril 2013 

20/2013 05/04 Suport a Ballabisaura 2013 

21/2013 08/04 Incoació d‟expedient caducitat llic. d‟obres 04/2007.Camí Ral 9 

22/2013 10/04 Aprovació preacord Xarxa Diputació 2012-13  70.000€ despesa 

corrent 

23/2013 23/04 Autorització ampliació termini per PAU llar d‟infants 

24/2013 09/05 Liquidació ocupació France Telecom 1T2013 

25/2013 14/05 Acceptació ajut Xarxa Diputació : adequació local per menjador 

escolar  

26/2013 21/05 Aprovació liquidació pressupost Ajuntament 2012 

27/2013 22/05 Arxiu expedient  d‟activitats Castell de Montesquiu 

28/2013 04/06 Acceptació ajut de 35.000€ Xarxa Diputació , per despesa 

corrent 2012  

29/2013 20/06 Convocatòria Ple extraordinari de 25 de juny de 2013 

30/2013 26/06 Convocatòria de Ple extraordinari de 2 de juliol de 2013 
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31/2013 28/06 Sobre JGL i Ple ordinari juliol 2013 

32/2013 28/06 Contracte menor de manteniment ascensor Ajuntament 

33/2013 01/07 Sol·licitud d‟adhesió d‟El Rocal al projecte Desendolla’t 

34/2013 08/07 Designació d‟administradors aplicació  WTP Diputació 

35/2013 08/07 Nomenament d‟Alcalde Accidental 12 a 14.07.2013 

36/2013 11/07 Convocatòria Comissió Especial de comptes  

 

 

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

L‟Alcaldessa demana si hi ha quelcom que es vulgui comentar. 

Pren la paraula, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova fa notar, en primer lloc, que 
no hi ha el decret núm. 37/2013. Demana si se li pot aclarir ara o en proper ple. Tot seguit demana, en 
relació al Decret núm. 21/2013, què significa, a efectes pràctics. 

L‟Alcaldessa demana al Secretari si pot contestar-li i aquest diu que significa que és iniciar el 
procediment per poder acordar, si s‟escau, la caducitat d‟un expedient 

La Regidora Liliana Vilanova demana, en relació al Decret 22/2013, què és. 

L‟Alcaldessa contesta que és per a despesa corrent. 

La Regidora Liliana Vilanova demana, en relació al Decret 28/2013, a què es refereix. 

L‟Alcaldessa respon que és el mateix. 

La Regidora Liliana Vilanova demana, en relació al Decret 25/2013, si s‟ha rebut. 

L‟Alcaldessa diu que es tracta només de l‟acceptació de l‟ajut. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si el 50 % de l‟ajut serà per al 2013. 

L‟Alcaldessa diu que per al 2013 serà el 100 %. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si es pot explicar l‟objecte del Decret núm. 27/2013. 

L‟Alcaldessa diu que la companyia La Vola Companyia de Serveis SAL va demanar la llicència ambiental 
perquè és qui gestionava el Castell de Montesquiu. Aquest expedient estava aturat perquè mancava 
documentació. Ara, amb el canvi de director i el Consorci ho han tornat a activar i ens troben en què ha 
canviat la llei i ara no és llicència sinó comunicació. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si el Consorci haurà de fer la comunicació. 

L‟Alcaldessa diu que és l‟Àrea del Parc de Diputació de Barcelona qui ho demana. Se li contesta que està 
subjecta a comunicació. 

La Regidora Liliana Vilanova, en relació al Decret 31/2013, demana per què no hi va haver Junta de 
Govern Local el dia 2 de juliol de 2013. 

L‟Alcaldessa respon que va ser perquè ella no hi seria. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que suposa que, el que estableix el Decret 34/2013, és purament 
administratiu. 

L‟Alcaldessa respon que, des de Diputació de Barcelona, es va demanar que s‟assignés un nom per a 

l‟aplicatiu perquè necessitaven alguna persona de contacte. No hi ha hagut cap canvi. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si, en relació al Decret 36/2013, en el compte general hi serà 
present la Maria Àngels, l‟assessora. 

L‟Alcaldessa diu que sí. 

  

El Plenari en queda assabentat. 
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5  APROVACIÓ DE LA REVISIÓ ANUAL DEL PADRÓ D’HABITANTS 

 

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

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

relatives a la revisió anual del Padró d‟Habitants. 

 

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

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

resultat de la gestió del padró a 1 de gener de 2013, amb un total de 912 persones. 

 

 

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

 

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

de 2013, amb un total de 912 persones, i comunicar-ho a l‟INE, pel seu 

coneixement i als efectes oportuns. 

 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demana quina evolució hi ha en 
els últims cinc anys. 

L‟Alcaldessa contesta que, de memòria no ho sap, però que no sol oscil·lar gaire. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si el diferencial és de trenta persones. 

L‟Alcaldessa li contesta que més o menys sí. 

  

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sra. Anna Castany Paret ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 

 

 

MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS 

 

GRUP MUNICIPAL DE CIU 

 

 

6  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU, D’ADHESIÓ AL PACTE 

NACIONAL PEL DRET A DECIDIR. 

 

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament 

la voluntat d‟autogovernar-se, amb l‟objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 

igualtat d‟oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva 

identitat col·lectiva. 
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Davant l‟actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 

Catalunya en el sí de l‟Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions 

han expressat la voluntat de decidir el seu futur polític a través de diverses formes: 

les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, 

nosaltres decidim» i la de l‟11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou 

Estat d‟Europa»; la resolució del Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 

2012 constatant la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 

lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta; o la 

Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel 

Parlament el 23 de gener de 2013. 

 

El passat 6 de maig de 2013, el President Mas, en la cimera per al dret a decidir, va 

manifestar la voluntat del Govern de la Generalitat de constituir el Pacte Nacional 

pel Dret a Decidir, punt de trobada i de participació de tots els agents i institucions 

catalanes que ha de permetre garantir un procés democràtic, transparent, de 

respecte de la pluralitat d‟opcions a través de la deliberació i diàleg en el si de la 

societat catalana, amb l‟objectiu que el pronunciament que resulti de l‟exercici del 

dret a decidir sigui l‟expressió majoritària de la voluntat popular. 

 

Finalment, el 26 de juny de 2013 s‟ha constituït el Pacte Nacional pel Dret a 

Decidir, com expressió d‟un dels principis fonamentals de tota democràcia: donar 

l'opció al poble de Catalunya de decidir el seu futur. A l‟acte de constitució hi han 

assistit representants de les institucions més representatives del país, del món 

local, dels agents econòmics i socials, de les entitats culturals i cíviques i de les 

forces polítiques favorables a l‟exercici del dret a decidir i de la celebració d‟una 

consulta sobre el futur polític de Catalunya, més enllà de la seva posició final.  

 

Per tot això, el grup municipal de CIU proposa al Ple municipal l'adopció dels acords 

següents: 

 

Primer.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir mitjançant la plataforma 

www.dretadecidir.cat amb la voluntat de treballar pels objectius que es proposa. 

 

Segon.- Promoure que els agents econòmics i socials i les entitats culturals i 

cíviques del municipi s‟adhereixin al Pacte Nacional pel Dret a Decidir i participin de 

forma activa en aquest procés democràtic de l'exercici del dret a decidir i de la 

celebració d'una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 

 

Tercer.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya i al Govern de la 

Generalitat de Catalunya i fer-ne difusió a les entitats culturals i cíviques del 

municipi. 

 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que el seu grup ha cregut 
convenient la presentació d‟aquesta moció per tal que l‟Ajuntament de Montesquiu es pugui adherir al 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, amb la voluntat de promoure aquesta iniciativa. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per recalcar que la moció demana 
que es faci difusió a “ les entitats culturals i cíviques del municipi.”; per tant, diu, que espera que es 

compleixi. 

  

 

http://www.dretadecidir.cat/
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Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sra. Anna Castany Paret ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 

 

 

7  MOCIÓ A FAVOR DE  REFORÇAR  L’ESTALVI  ENERGÈTIC  DE L’ 

ENLLUMENAT  PÚBLIC. 
 

Davant la difícil situació que estem suportant tots els municipis del país, creiem que 

es moment de reduir al màxim les despeses en qualsevol partida del nostre petit 

pressupost municipal, a fi de poder atendre les necessitats mes bàsiques que sens 

puguin presentar. 

 

Tenint en compte que el govern del nostre municipi, te tot  l‟interès de minimitzar 

la despesa d‟energia elèctrica sense perjudici per cap ciutadà, i així ho van 

demostrar reduint l‟horari de l‟enllumenat. 
 

Des del nostre grup demanem que s‟aprovin el següent procediment d‟accions. 

 

- Primera acció. 

Sol·licitar el tècnic de serveis elèctrics, la viabilitat de la proposta i en el cas de ser 

positiva procedir les següents accions. 

 

- Segona acció. 

Donat que els principals carrers gaudeixen de una gran quantitat de llum. 

 

Creiem que ens hi veuríem igualment si deixéssim una farola encesa i una 

d‟apagada, lo que seria equivalent a un estalvi del 50% en els carrers que 

s‟apliqués aquesta mesura. 

 

- Tercera acció. 

També proposem, deixar un mínim de llum a partir de altes hores en espais de 

esbarjo els quals rarament s‟hi esta de nit. 

 

Val a dir que aquestes mesures, l‟única despesa que comporta seria un mínim d‟ 

hores, necessàries per practicar la desconnexió. 

 

En cap cas proposem la retirada de la farola ni de la bombeta, de manera que 

únicament es tracte d´ una desconnexió al interior de la tapeta de la farola situada 

a peu de carrer. 

 

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

L‟Alcaldessa diu que, al respecte, el Grup municipal APM-CUP ha introduït una esmena,  (amb entrada 
748) concretament : “ Sol·licitar a l’Ajuntament que encarregui un estudi econòmic valorant les 
diverses alternatives ( instal·lació de plaques solars, instal·lació de bombetes LED, reduir al 50% el 
funcionament de les faroles del municipi, reduir la quantitat de llum en espais públics, instal·lar cèl·lules 
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de moviment, etc...) que hi ha per millorar l’eficiència energètica del municipi amb ‘objectiu 
d’aconseguir un estalvi en energia elèctrica”. 

Pren la paraula, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que està totalment 
d‟acord amb el sentit de l‟esmena; l‟estudi econòmic estaria bé, però no hi ha diners. Però la idea és: 
tenint el que hi gastar el menys possible. Llavors, vol demanar que un tècnic informi, però cal mirar que 
es pot fer sense gastar. El que proposa la CUP és collonut però val diners. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer, per indicar que amb deu anys es calcula 
que estaria amortitzat. No cal parlar d‟Alemanya, a Girona han canviat a llums LED. Altres també han 
posat sensors de moviment per a reduir un 70 %. La solució d‟apagar fanals és igual a inseguretat. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que apagar fanals és il·legal. 

El Regidor Joan Freixer diu que en els llocs conflictius s‟agreugen els problemes. 

El Regidor Frederic Trapé diu que es podria fer en llocs concrets. 

El Regidor Esteve Sidera diu que porta vuit anys de regidor en aquesta àr3ea. Una de les peculiaritats 
de Montesquiu és que és un dels municipis que més ha fet en estalvi energètic. Es fan actuacions cada 

any. Aquest any, també. S‟ha arribat a un punt en què només es pot reduir més amb inversions de 
molts euros. 

El Regidor Joan Freixer diu que es un 5,6 % del pressupost anual. Diu que el seu grup creu que s‟ha de 
potenciar plaques solars, per exemple, al Pavelló, tot i que s‟ha de mirar si hi ha prou Sol. 

El Regidor Esteve Sidera diu que ja s‟ha fet l‟estudi i no és viable. El problema és d‟inversió. Es va 
creure que les plaques solars era una bona idea però va canviar tota la legislació i va esdevenir inviable. 

L‟Alcaldessa, retornant a la discussió inicial, diu que el seu grup hi veu problemes d‟inseguretat pública. 

El Regidor Frederic Trapé diu que el seu grup no vol fer res il·legal.  Per això van posar el primer punt. 
Si no es vota a favor ho entendran. Sí que estan a favor de l‟esmena. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que el que proposa el 
Regidor Trapé –un estudi econòmic- també és car. 

El Regidor Joan Freixer diu que hi ha pobles que encara van més endarrere, van amb bombetes 
antigues. Aquí això ja s‟ha superat. 

El Regidor Frederic Trapé diu que cal anar amb compte amb els LED perquè hi ha un estudi que diu que 
no són eternes al 100 %. Pot ser que hi hagi un altre tipus de material que les superi. 

El Regidor Joan Freixer diu que això passa amb tota la tecnologia. 

El Regidor Frederic Trapé diu que s‟hauria de garantir la durada i no es fa. Dit això, la moció que el seu 
grup presenta a votació és la moció original. 

L‟Alcaldessa diu que ja s‟han fet accions però n‟hi ha de les que es proposen que són il·legals com, per 
exemple, deixar zones sense llum. 

  

Sotmès a votació, es desestima segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC No 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC No 

Sra. Anna Castany Paret ERC No 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC No 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP No 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP No 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 

 

 

8  MANIFEST EN DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ. 

 
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de 

l‟Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només 
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a l‟esport professional sinó que s‟estenen a l‟esport de base i amateur, posant en 

risc la seva continuïtat, volem manifestar el següent: 

 

El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l‟esport de base, infants i 

joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats 

contribueixen a la seva formació personal i cívica, a l‟educació en valors, a 

l‟adquisició d‟hàbits saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs, 

imprescindible conservar-lo i impulsar-lo.  

 

El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental 

per a la supervivència de l‟esport no professional, en la mesura que la seva 

dedicació és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i 

compromís més enllà del que són estrictament les hores d‟entrenament, reben dels 

clubs una compensació econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que 

els hi ocasiona. 

 

En l‟àmbit esportiu i, concretament, en l‟esport amateur, la relació entre les entitats 

esportives i  moltes de les persones que hi presten els seus serveis  es veu com 

una relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la 

motivació, la passió i el compromís que no pas per l‟obtenció d‟un benefici econòmic 

personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables. 

 

De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes 

de liquidació i d‟infraccions per uns imports que per la majoria d‟aquestes entitats 

esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a 

desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema 

esportiu i, concretament, en l‟esport de base i en els nostres joves.  

 

Per això, demanem als Grups Parlamentaris de la Cambra Catalana que:  

 

1. Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores 

a les entitats esportives sense ànim de lucre en l‟àmbit de l‟esport no 

professional.  

 

2. Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació 

àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social 

 

3. Instint al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi 

d‟establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que 

contempli la seva singularitat, i que porti a una reducció del percentatge de 

cotització de l‟esport amateur 

 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que es presenta aquesta moció 
perquè és d‟actualitat el tema aquest que es posen amb els clubs i les despeses de seguretat social i el 
seu grup vol pronunciar-se al  respecte en contra d‟aquest actuació i en defensa dels clubs catalans. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidor Liliana Vilanova per demana que es canviï una frase 
de la moció original. Allà on diu “demanem als Grups Parlamentaris de la Cambra Catalana que” es 
digui “demanem als Grups Municipals de l’Ajuntament de Montesquiu que”. 

El Regidor Frederic Trapé diu que, evidentement, es tracta d‟una errada involuntària. 
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Sotmès a votació, s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sra. Anna Castany Paret ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 

 

GRUP MUNICIPAL D’APM-CUP 

 

 

9  MOCIÓ SOBRE LES BONES PRÀCTIQUES I LA TRANSPARÈNCIA A 

L’AJUNTAMENT DE MONTESQUIU. 

 
La ciutadania així com el poble de Montesquiu, li és necessari obtenir de la 

institució democràtica que el representa, l'Ajuntament, un marc a través del qual, i 

sense embuts ni omissions, tingui mostres de transparència on la ciutadania pugui 

accedir i tingui coneixement de tots els processos i resolucions que neixen de la 

potestat competencial d‟aquest Ajuntament. 

 

Una democràcia sana és una democràcia transparent, oposable el concepte fosc, 

que caracteritza als règims dictatorials o aquelles anomenades democràcies que 

governades per les mateixes mans durant anys, i enquistades en unes maneres de 

fer omnipresents i úniques, en tant no s'ha renovat dita institució, malgrat 

l'existència de pluralitat. 

 

I és aquesta pluralitat que disposa el nostre poble per la qual s'ha de dotar la 

institució on s'hi representa i així fer desaparèixer qualsevol dubte que pugui lligar-

la de foscor, i evitar alhora mals pensaments, i enriquir-la de seguretat, tant en els 

processos de contractació, com de serveis, així com en les despeses i ingressos que 

té l'Ajuntament, així com el seu accés sigui obert i accessible al poble i a la seva 

ciutadania. 

 

Transparència vol dir garantir l'accés a la informació generada per l'administració 

pública, per crear confiança entre el govern i la societat per formar una ciutadania 

responsable i participativa. 

 

La transparència en l'àmbit de l‟administració pública suposa l'obertura dels 

assumptes del govern perquè la ciutadania pugui prendre part de les decisions que 

li afecten. És per tant tornar-li part del poder que es diposita en l'administració, 

perquè participi i col·labori en la construcció dels afers públics. 

 

La transparència és una exigència social que l‟administració pública té el deure de 

complir. La informació és un bé necessari per processar. Amb Internet i les xarxes 

socials s'està redefinint en un context de més protagonisme de la ciutadania: la 

societat vol estar millor informada i més implicada en els assumptes públics. Per 

tant, no sols és el fet sinó la forma en el seu accés que davant les actuals formes 

d'expressió es pot arribar més ràpid i amb més facilitat a tota la ciutadania. 
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Però aquesta transparència no pot ser unidireccional, s'han d'establir mitjans 

efectius de caràcter bidireccional perquè dita informació transparent pugui ser 

oposada i/o interpel·lada per la mateixa ciutadania a qui s'informa; i perquè 

mitjançant la comunicació de la seva activitat diària, es faciliti la confiança i el 

control directe per part de la ciutadania, la qual podrà exercir més control sobre els 

seus gestors i fer una labor d'oposició constructiva. I no cal dir que dita informació 

ha de transmetre's de forma comprensible i  senzilla perquè sigui entesa per tota la 

ciutadania. I alhora davant les noves tecnologies s'ha de facilitar qualsevol tràmit 

per mitjans electrònics o telemàtics. 

 

L'únic obstacle serà la protecció de les dades personals. Les raons d'interès difús o 

abstracte no poden ser suficients per amagar-se i per tant l'obertura de dades 

públiques del govern, en format reutilitzable, permet analitzar i avaluar la gestió de 

l'administració. 

 

La transparència per tant és un pilar del govern obert i democràtic que consisteix 

en obrir l'administració per tal que la ciutadania recuperi la informació, que és seva, 

i conformi una societat responsable, i la qual compartirà imaginaris comuns i propis 

per a la seva unitat. 

 

No cal doncs obviar que és obligació dels poders públics la consecució més eficaç 

dels principis de transparència administrativa, proximitat i servei als ciutadans i 

ciutadanes, que es deriven de l'article 103.1 de la Constitució i de la legislació 

general administrativa. I que no fer-ho és seguir condemnats al debilitament 

democràtic que atempta contra la nostra convivència.  Aquest marc vincula la 

legitimitat en l'exercici de les potestats administratives als principis de servei 

objectiu de l'interès general i, d'una altra banda, als principis definits a l'article 3 de 

la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú i, d'una altra banda dins l'àmbit 

local, amb l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del 

règim local, d'eficiència, servei als ciutadans, eficàcia, coordinació, transparència i 

participació. 

 

I que aquests motius són els que aboquen a que la present formació política faci un 

seguit de propostes que caminen cap a la transparència de l‟Ajuntament. 

 

 

És per tots aquests motius el que el Grup Municipal d‟APM-CUP proposa al Ple 

l‟adopció dels següents ACORDS: 

 

1 - Publicar a la web municipal la següent informació: 

 

Sobre els representants polítics del poble: 

 

- Informació bàsica sobre l'alcalde o l'alcaldessa: nom i cognoms, foto, partit 

polític, currículum i contacte. 

- Informació bàsica sobre els regidors que formen part del govern: nom i 

cognoms, foto, partit polític, currículum i contacte. 

- Informació bàsica sobre els regidors que no formen part del govern: nom i 

cognoms, foto, partit polític, currículum i contacte. 
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Sobre els recursos col·lectius del poble: 

 

- Publicar informació sobre les competències dels òrgans de govern: ple, junta 

de govern, comissió especial de comptes. 

- Publicar informació sobre la composició d'aquests òrgans de govern. 

- Publicar informació sobre el calendari de treball d'aquests òrgans de govern. 

- Publicar  les convocatòries amb les ordres del dia prèvies a la celebració dels 

Plens Municipals. 

- Publicar les actes dels Plens Municipals. 

- Publicar les preguntes dels grups municipals i les corresponents respostes a 

la web. 

- Publicar  els acords del govern o de la Junta de Govern Local, així com 

també de les mocions aprovades al ple. 

- Publicar  informació sobre el Pla de Govern (PG), el Pla d'Actuació Municipal 

(PAM) i/o el Pla estratègic, en el cas que estigui redactat. 

- Publicar  informació sobre altres plans municipals: Agenda, Dones, Joventut, 

Participació ciutadana, etc. 

- Publicar  informació sobre la relació de llocs de treball de la Corporació i les 

retribucions segons les categories laborals. 

- Publicar les retribucions dels càrrecs electes, la declaració de béns i 

activitats. Es traslladaran al Registre de béns i interessos els canvis 

patrimonials o d'activitats que tinguin lloc al llarg de la legislatura, en el 

termini de dos mesos des que es produeixin. Es publicaran les retribucions 

íntegres, així com les compensacions econòmiques que percebin per la 

representació ocupada amb motiu del seu càrrec, dels càrrecs públics electes, 

dels directius i personal de confiança de les institucions. 

- Publicar detalladament el procediment de concessió de subvencions i ajudes, 

amb determinació de la quantia i del beneficiari, i amb màxim nivell de 

transparència sobre les persones jurídiques sol·licitants i els grups de les quals 

depenguin. 

- Publicar  les Ordenances municipals i el calendari fiscal. 

- Publicar el Pressupost de l'Ajuntament. Es publicaran els ingressos i despeses 

de l'Ajuntament amb el detall de les partides. 

- Publicar  informació sobre l'execució del Pressupost. 

- Publicar el deute que té l‟Ajuntament. 

 

Sobre la gestió de l’activitat de l’ens local: 

 

- Publicar notícies sobre les actuacions dels membres del govern relacionades 

amb el rendiment de comptes. 

- Publicar notícies sobre les actuacions dels membres de l'oposició 

relacionades amb el control de la gestió del govern. 

- Publicar notícies en les quals es contrasten les informacions de membres del 

govern, de l'oposició, i de tècnics si s'escau. 
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- Publicar  informació sobre el perfil del contractant, i de les contractacions i 

les concessions signades per la Corporació amb empreses, entitats o 

persones particulars. 

- Publicar la carta de serveis amb la descripció de cadascun d‟ells. 

 

2. Elaborar un codi de bones pràctiques i bon govern a fi i efecte que 

qualsevol dels membres que formen part de la corporació es sotmetin als 

principis recollits en el decàleg de bones pràctiques. 

 

Els i les càrrecs electes actuaran en l'acompliment de les funcions encomanades, 

d'acord amb l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya i la resta de l'ordenament jurídic i 

ajustaran l‟activitat als principis ètics i de conducta continguts en el present Codi; amb 

l‟objectiu d‟actuar sota els paràmetres d‟eficiència, modernització de l'Administració i 

el bon servei a la ciutadania, defensant els interessos generals amb honestedat, 

objectivitat, imparcialitat, confidencialitat, austeritat i proximitat a la ciutadania.  

 

Contribuiran a la millora dels models de gestió i asseguraran a la ciutadania un “Bon 

Govern Local” com a garantia d'igualtat i solidaritat i honestedat, adquirint un 

compromís amb l'ètica pública i la qualitat de la democràcia en l'àmbit de gestió més 

pròxima a la ciutadania i la promoció de la ciutadania a la participació en l'activitat 

pública.  

 

Inclouran entre els principals objectius de les polítiques locals la lluita contra el canvi 

climàtic, la protecció del medi ambient i l'ordenació racional i sostenible del territori.  

 

Els electes locals actuaran d'acord amb criteris d'austeritat i prudència en la seva 

política de despeses. 

 

4. Amb l’objectiu d’establir totes aquelles mesures que contribueixin a 

apropar l'administració local a la ciutadania que garanteixin la màxima 

transparència en la gestió i la més àmplia informació es proposa: 

 

- Crear mecanismes que possibilitin la formulació de suggeriments i queixes com 

a mitjà d'aprofundir en la participació i comunicació amb el veïnat. 

- Incorporar l'oposició en tots aquells ens supramunicipals on l‟Ajuntament en 

formi part. 

- Fer comparèixer anualment als màxims responsables tècnics i/o polítics 

d‟aquells òrgans supramunicipals on l‟Ajuntament en formi part a que retin 

comptes de les activitats i gestió econòmica de l‟ens a tots els grups polítics i 

persones interessades en conèixer aquesta informació. 

- Impulsar l'aplicació de la Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis 

Públics, destinant recursos a la utilització de les tecnologies de la informació i 

el coneixement. 

- Oferir la possibilitat d‟aconseguir la mateixa informació que apareix a la web 

en format paper  totes aquelles persones que així h desitgin. 

- Complir els terminis legalment establerts a l‟hora de respondre les sol·licituds 

entrades a registre. 
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5. Amb l’objectiu d’aplicar la transparència en els processos de contractació 

i adjudicació: 

 

- El Govern Local mantindrà reunions periòdiques amb l'oposició per donar 

compte de les iniciatives i projectes, així com per facilitar els acords, la 

documentació referent als processos de contractació, adjudicació; així com de 

les despeses i ingressos provinents de la corporació. 

- Els processos d‟adjudicació i contractació d‟obres i serveis s‟obriran a l‟oposició 

per tal que aquesta en pugui fer un seguiment exhaustiu i donar l‟opinió 

respecte la decisió presa per part de l‟equip de govern. 

- Els processos de contractació de personal es faran en presència de l‟oposició i 

del delegat o delegada sindical amb l‟objectiu de fer-ne un seguiment 

exhaustiu i donar l‟opinió respecte la decisió presa per part de l‟equip de 

govern. 

- Facilitar l'accés en els tràmits de les gestions i els processos que es 

resolguin en el municipi de Montesquiu. 

- Els representants electes s'han abstenir en l'exercici de llurs funcions o 

d'utilitzar les prerrogatives del càrrec per tal d'afavorir interessos privats, 

propis o de terceres persones, prohibint el favoritisme i l'exercici d'autoritat en 

benefici propi. 

- Articular comissions de control i seguiment en la contractació i adjudicació 

pública per a garantir que la contractació realitzada per l'Ajuntament es dugui 

a terme sota els principis de transparència, legalitat, publicitat i lliure 

concurrència. 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova la qual manifesta que, per tot el que 
ha vist que passa en aquests últims dos anys, en els diferents precs i preguntes i mocions anteriors ja 
ho han anat intentant i ara veu que s‟hauran de prendre acords molt concrets sobre aquests punts: 

a) Què hauria de contenir el web municipal. 

b) La gestió de l‟activitat de l‟ens local. 

c) Bones pràctiques i transparència en la gestió. 

d) Processos de contractació. 

L‟Alcaldessa diu que hi ha molts temes. Diu que no sap si hi veuen la viabilitat a tot això que, per fer-
ho, caldria contractar més personal. Hi ha coses que ja s‟estan fent: al web nou la informació sestà 
donant, per exemple. A més de la contractació de més personal per fer-ho possible, és el Govern que 
està legislant sobre aquests temes i els ajuntaments s‟hauran d‟anar adaptant a la nova legislació. Cal 
tenir present, també, que hi ha temes que cal respectar la privacitat de les persones, fins i tot, en la 
publicació de les actes dels plens; la qual cosa voldria dir que s‟hauria de redactar una acta exprés per 
a ser publicada. Per tant,  la posició del seu grup serà contrària a la moció. 

La Regidora Liliana Vilanova li demana en què no està d‟acord. 

L‟Alcaldessa diu que en tot, no pot concretar-ho d‟una en una. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que la base no pot ser només econòmica. N‟hi ha de voluntat política: 
reunions amb l‟oposició, deixar participar l‟oposició, contestar les instàncies. Tot això té un cost de 0 
euros. 

L‟Alcaldessa contesta que aquesta és la vostra opinió. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que aquesta és la resposta de sempre. 
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L‟Alcaldessa diu que no creu que sigui factible. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que això és una feinada, que 
pensa que si algú està interessat que vingui a l‟Ajuntament i se li donarà la informació que sol·liciti. Diu 
que no veu que l‟equip de govern municipal no vulgui explicar les coses. 

L‟Alcaldessa conclou que no ho han fet mai, de negar informació. 

  

Sotmès a votació, es desestima segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC No 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC No 

Sra. Anna Castany Paret ERC No 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC No 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU No 

 

 

10  MOCIÓ SOBRE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DE L’OPOSICIÓ. 

 
La democràcia representativa i la democràcia participativa no són alternatives 

contraposades, sinó que es complementen i reforcen l‟una a l'altra. Per altra banda, 

un moviment associatiu sòlid i una societat participativa i ben estructurada resulten 

imprescindibles per a l'aprofundiment de la democràcia municipal. 

 

És important que es fomenti una Administració relacional, dialogant, que impliqui i 

consulti a la ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant 

les vies i els mitjans necessaris. 

 

Per això s‟han de crear instruments concrets com podria ser el Consell del Municipi, 

grups de treball entorn de projectes determinats, tallers de reflexió ciutadana, vies 

per a la preparació dels Pressupostos Participatius, el Consell Econòmic i Social, els 

Consells Assessors sectorials o fer ús de l‟anomenada iniciativa popular. 

 

El govern local ha d‟educar perquè hi hagi participació ciutadana, dissenyant plans de 

formació adequats per a fomentar l'associacionisme, el voluntariat, etc... És per això 

que s‟ha de treballar des de la base buscant la participació dels nens i nenes amb 

l'impuls de Consells de la Infància, i la mateixa o altres fórmules per a joves, gent 

gran, immigrants, etc. 

 

Per tenir una bona participació ciutadana és fonamental que s‟asseguri el dret a la 

informació entre la ciutadania i els representants locals, aprofitant al màxim les 

tecnologies de la informació. 

 

Atès que l‟Ajuntament de Montesquiu hauria de promoure la participació ciutadana i 

entendre-la com una eina imprescindible de l‟organització municipal. 

 

Atès que les polítiques de participació han de ser polítiques transversals que afectin 

a tota l‟organització municipal. 

 

Atès que l‟ús de la participació ciutadana implica una altra manera de fer i entendre 

la política i per tant, ha de ser assimilada en la forma de fer i treballar del dia a dia, 
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tant dels treballadors de la pròpia institució com dels polítics ja siguin al govern o a 

l‟oposició. 

 

Atès que és necessari que la ciutadania no es limiti a exercir el seu dret a participar 

indirectament a través d‟uns representants que es voten cada 4 anys 

democràticament.  

 

Atès que la comunitat necessita de la iniciativa popular de la seva ciutadania; els 

pobles, barris i ciutats, per estar vius, no poden limitar-se a la voluntat de la 

direcció política i tècnica de la institució pública.  

 

Atès que als plens hi assisteixen ciutadans i ciutadanes de Montesquiu així com 

també diversos/es membres d‟entitats i associacions. 

 

Atès que és necessària la creació i el bon funcionament d‟estructures col·lectives de 

deliberació i acords sobre el funcionament del municipi, que fomentin una reflexió i 

visió global per damunt de visions limitades a interessos de tipus corporatiu. 

 

Atès que és necessari regular i reglamentar les formes, instruments i procediments 

per assegurar la informació i la participació dels ciutadans i ciutadanes de 

Montesquiu en la vida municipal, ja sigui individualment o mitjançant col·lectius o 

entitats legalitzades. 

 

Atès que l‟Ajuntament de Montesquiu no disposa d‟un Reglament Orgànic Municipal 

(ROM) que reguli la participació ciutadana en els òrgans municipals. 

 

Atès que l‟Ajuntament de Montesquiu no disposa d‟un Reglament de Participació 

Ciutadana que reguli la participació ciutadana en els afers del municipi, els 

representants locals han de fomentar la transparència i la democràcia participativa, 

treballant a favor de la inclusió social i l'equilibri territorial, acostant els serveis a la 

ciutadania i distribuint-los en el conjunt del municipi de forma equitativa. 

 

Atès que s‟ha de respectar la voluntat de la ciutadania, respectant les minories i 

actuant amb lleialtat política. 

 

Atès que seria necessari establir unes mesures que milloressin la gestió i la qualitat de 

la democràcia i la participació ciutadana a Montesquiu. 

 

 

Per tant, el Ple de l‟Ajuntament de Montesquiu ACORDA: 

 

1. Donar veu a totes aquelles persones que assisteixen al Ple després de l‟últim 

punt de l‟ordre del dia per tal que aquestes puguin formular preguntes tant a 

l‟equip de govern com a l‟oposició. 

2. Incorporar dins l‟acta del Ple tant les preguntes formulades des del públic 

com les respostes donades pels grups polítics municipals. 

3. Possibilitar la presentació de mocions per part de les associacions, entitats i 

persones del poble per tal que aquestes siguin discutides i votades pels 

grups municipals; i per tant incorporades dins l‟ordre del dia del Ple. 

4. Constituir un grup de treball representat per totes les forces polítiques de 

l‟Ajuntament amb l‟objectiu d‟elaborar un Reglament Orgànic Municipal 

(ROM) i un Reglament de Participació Ciutadana que reguli la participació 

ciutadana en els òrgans municipals i en els afers públics del municipi on es 
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treballin almenys 5 eixos: l‟audiència pública, la consulta popular, la 

iniciativa ciutadana, les comissions sectorials i les entitats cíviques i socials. 

5. Elaborar un pla participatiu per tal que totes les persones i entitats o 

associacions del municipi puguin aportar les seves opinions les quals haurien 

de ser recollides pel grup de treball a l‟hora d‟elaborar el Reglament Orgànic 

Municipal (ROM) i el Reglament de Participació Ciutadana. 

6. Publicar a la web municipal informació diversa sobre l‟ens per afavorir la 

participació ciutadana en el control democràtic. 

7. Publicar informació sobre el reglament de participació ciutadana i el 

Reglament Orgànic Municipal. 

8. Publicar a la web una agenda d'activitats municipals i ciutadanes. 

9. Publicar a la web eines de participació per l'elaboració i/o el seguiment del 

Pla de Govern, el Pla d'Actuació Municipal i/o el Pla Estratègic si n‟hi ha. 

10. Publicar a la web les eines de participació per l'elaboració i/o el seguiment 

del Pressupost. 

11. Garantir la pluralitat en els mitjans locals d'informació i comunicació afavorint 

un espai de participació per a l'oposició. 

12. Afavorir la celebració anual d'un debat sobre l'Estat del Municipi amb la 

intervenció de la ciutadania. 

13. Fomentar una Administració relacional, dialogant, que impliqui i consulti a la 

ciutadania i als diferents agents econòmics, socials i culturals, facilitant les 

vies i els mitjans necessaris. 

14. Els diversos Grups Polítics amb representació a l‟Ajuntament disposaran en 

dependències municipals d'un despatx o local per a reunir-se i rebre visites, 

posant l'Alcalde/essa a la seva disposició els mitjans materials i humans que 

permeti el Pressupost. 

15. Promoure el diàleg amb els sectors socials, amb els treballadors i treballadores 

de l'administració i les organitzacions sindicals, incentivant el compromís amb 

l'eficiència en la prestació dels serveis públics locals. 

 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que el poble i l‟oposició estan 
infravalorats. L‟equip de govern ho faria millor si escoltés més. S‟hauria de traduir la diversitat dels 
grups polítics perquè ara l‟equip de govern només ho fa per a una part del poble. 

L‟Alcaldessa contesta que el caire torna a ser el vostre programa de govern, no el de l‟equip de govern. 
Aquest intenta governar per a tothom, però no es fa mai bé per a tothom, malgrat que s‟intenta fer-ho. 
Montesquiu és un municipi petit, s‟intenta atendre a tothom que ve i no es neguen ajudes a ningú. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que d‟ajudes no n‟ha dit res. 

L‟Alcaldessa diu que es refereix al que acaba de dir la Regidora. No és el programa electoral de l‟equip 
de govern. Legalment no es poden incloure les preguntes dels veïns a l‟acta del Ple. En canvi, tothom 
pot venir a parlar amb els regidors de govern. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Frederic Trapé per dir que també creu que aquest és 
el programa del grup municipal d‟APM-CUP, però no el de CiU. 

La Regidora Liliana Vilanova demana què en pensen els altres regidors que, fins ara, no s‟han 
manifestat. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que en nom d‟ells ja ha parlat 
l‟Alcaldessa, la qual els representa a tots ells. 

  

 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 

 

 

 

 

19 

 

 

Sotmès a votació, es desestima segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC No 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC No 

Sra. Anna Castany Paret ERC No 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC No 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU No 

 

 

11  MOCIÓ SOBRE LA RENDA BÀSICA DE CIUTADANIA. 

 

Atès que les dades sobre pobresa arreu dels Països Catalans no han fet més que 

augmentar arran de l'esclat de la crisi econòmica que sacseja tot el país, i que la 

Taula d'Entitats del Tercer Sector xifra en 1,5 milions de persones al Principat de 

Catalunya. 

 

Atès el nombre creixent de persones que no tenen cap tipus de cobertura i que 

moltes de les que cobren la prestació d'atur deixaran de percebre-la a curt termini; 

i que cada any augmenta el nombre de ciutadans i ciutadanes que es veuen 

obligats a malviure amb la prestació provinent del PIRMI. 

 

Atès que al nostre poble hi ha famílies amb risc d‟exclusió social. És davant de tot 

això que creiem necessària una resposta urgent i sense pal·liatius a aquesta 

situació, considerant que una de les primeres mesures a prendre és la 

implementació al nostre poble de la Renda Bàsica. En aquesta proposta es donen la 

mà la lluita contra la marginació social i la pertinència de donar sentit a un nou dret 

de ciutadania, on la seva reivindicació s‟ha anat assentant en els últims anys. 

 

La Renda Bàsica és un instrument factible d'eradicació de la pobresa, un 

mecanisme de repartiment de la riquesa i distribució de la renda, que pot donar la 

seguretat econòmica als ciutadans davant la incertesa i l'arbitrarietat, permet 

iniciar altres maneres de viure, fomenta la igualtat de gènere i contribueix a 

eliminar els estigmes socials. 

 

Estimem que la Renda Bàsica pot ser un pilar del nou sistema del benestar i un 

instrument útil per defensar‐se del deteriorament de les condicions de vida que 

imposa el capitalisme global, una veritable eina de transformació social. La Renda 

Bàsica que defensem no és una almoina, ni un salari de pobres. No volem una 

ajuda graciable sinó un dret de ciutadania. Considerem la Renda Bàsica una 

proposta per fer justícia, no una mesura per practicar la caritat pública, perpetuar 

els guetos i la segregació social. Defensem aquest model de Renda Bàsica dels 

Iguals que es caracteritza com un dret individual, universal i no subjecte al mercat 

de treball (incondicional). 

 

És per tots aquests motius el que el Grup Municipal d‟APM-CUP proposa al Ple 

l‟adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Impulsar un debat sobre la Renda Bàsica de Ciutadania, individual, 

universal i incondicional com a eina per combatre la pobresa i l‟exclusió social al 

nostre poble, i promoure la seva implantació. 

 

Segon.- Crear una comissió mixta i participativa per fer un estudi acurat i seriós de 

la situació real de pobresa al nostre poble i la possibilitat de començar a 

implementar un sistema de Renda Bàsica pels casos més urgents. 

 

Tercer.- Estudiar les experiències que s‟estan impulsant en aquesta línia en 

d‟altres municipis i països propers, com ara, el cas de Gipuzkoa (País Basc), a 

Extremadura o a La Orotava (Illes Canàries). 

 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que és una moció genèrica 
que s‟ha presentat, també, en altres poblacions. És un pas endavant en defensa dels més vulnerables. 

L‟Alcaldessa diu que aquest tema és molt delicat i desconeix si se n‟ha parlat amb gaire gent. Entrar a la 
vida personal i econòmica d‟algú és molt perillós. L‟ajuntament ja té una assistent social, que és qui pot 
tractar aquests temes amb més tacte i criteri professional. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que el debat és a nivell polític, no personal. 

L‟Alcaldessa es referma en el fet que, tenint l‟assistent social i l‟educadora social, l‟ajuntament no ha 
d‟entrar en temes personals. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que aquestes professionals treballen per a l‟ajuntament i, per tant, és 
l‟ajuntament que ho fa. 

L‟Alcaldessa diu que ja es fa. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que s‟hauria de demanar a la Sussagna si hi estaria d‟acord. 

L‟Alcaldessa diu que la Sussagna quan necessita quelcom ja ho diu. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per dir que, per aquest motiu, s‟ha de fer 
quelcom més. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que, en la moció consensuada, 
ja es fa la comissió. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que no, que és pels desnonaments. 

L‟Alcaldessa diu que molts d‟aquests afectats ja han vingut a l‟ajuntament i no se‟ls ha deixat mai de 
banda. Ara , que més endavant es puguin modificar les ordenances, sí. 

La Regidora Liliana Vilanova li demana si pot precisar què està mirant l‟equip de govern. 

L‟Alcaldessa diu que es mira si es pot tramitar una ordenança d‟ajuda econòmica per a qui ho necessiti. 

Intervé, amb permís de la Presidècia, el Regidor Frederic Trapé per dir que hi ha un estudi que diu que 
per establir una renda bàsica suposa un augment del 57 % l‟IRPF. 

La Regidora Liliana Vilanova li demana si segur que es refereix a l‟IRPF. 

El Regidor Frederic Trapé diu que sí, si hi hagués la renda bàsica s‟incrementa un 57 % l‟IRPF i és millor 
que es faci a través de l‟assistenta social. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que entén que CiU sigui de dretes, però no té sensibilitat. 

L‟Alcaldessa intervé per dir que es canalitza per l‟assistenta social i altres serveis. 

La Regidora Liliana Vilanova replica que això, però, no omple neveres ni paga factures. 

L‟Alcaldessa contesta que hi ha molta gent que no ve i segur que ho necessita; no ve per vergonya i per 

això és l‟assistenta social la persona adequada. 

La Regidora Liliana Vilanova demana quines ajudes dóna l‟ajuntament. 

L‟Alcaldessa contesta que les que proposa l‟assistenta social. 
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La Regidora Liliana Vilanova li demana si pot concretar. 

L‟Alcaldesa diu que, per exemple, s‟ha fet una aportació a Càritas més alta de l‟habitual. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que n‟hi ha moltes  i d‟altres 
que s‟han de fer. 

L‟Alcaldessa diu que també en relació a temes d‟escola, de menjar i altres d‟econòmics. 

La Regidora Liliana Vilanova diu que com que no hi ha confiança política el seu grup entén que l‟equip 
de govern hi fa poc, en aquest tema. 

El Regidor Esteve Sidera li diu que ho ha tergiversat. 

L‟Alcaldessa diu que ja ho ha concretat: escola, menjar i temes econòmics. Diu que estar contestant el 
que se li ha demanat. 

La Regidora Liliana Vilanova demana si es dóna directament a les persones o a través de Càritas. 

L‟Alcaldessa diu que a les persones i a Càritas. 

  

Sotmès a votació, es desestima segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC No 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC No 

Sra. Anna Castany Paret ERC No 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC No 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU No 

 

 

12  MOCIÓ DE REBUIG A LA PROPOSTA D’AVANTPROJECTE DE LLEI PER 

A LA RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ 

LOCAL DEL GOVERN ESPANYOL. 

 

 

Els Països Catalans, i sobretot també la resta de nacions del sud del continent 

Europeu, estan patint les conseqüències d‟una crisi i, sobretot, de les estratègies de 

gestió de la mateixa que estan imposant certes elits. És en aquest context que tant 

el govern espanyol ha iniciat una croada per desposseir i desestructurar les 

administracions locals com a base i pilars de la democràcia al nostre país.  

 

Amb l‟excusa de l‟elevat deute públic i de la duplicitat de competències han 

presentat un paquet de reformes, amb dos objectius clars: la centralització del 

poder institucional i l‟obertura a la privatització dels sectors estratègics que 

pretenen deixar les institucions locals en una anècdota política buidant-les 

competencial i econòmicament.  Aquest intent d‟agressió a la democràcia local és 

encapçalat sobretot per la proposta d‟Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i 

Sostenibilitat de l‟Administració Local del govern espanyol, que té com a instrument 

la Llei 2/2012 d‟Estabilitat Pressupostària, aprovada l‟abril de 2012.  

 

Aquesta proposta de reforma lamina, encara més, la capacitat d‟incidència de les 

persones en la vida pública i en les institucions, fent-les gairebé inútils i totalment 

dependents d‟altres administracions. Sobretot dependents de les administracions 

centrals, autonòmiques o també, de les administracions locals vinculades al govern 

espanyol que, no només no deixa d‟invertir en les Diputacions provincials sinó que 

els augmenta el pressupost any rere any. 
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Aquesta proposta de reforma, de fer-se efectiva, tindria conseqüències molt 

negatives per la qualitat democràtica i per la garantia efectiva de molts drets 

socials i econòmics conquerits durant tot el segle passat per la majoria de les 

persones. Suposaria la retirada de moltes competències a les administracions 

locals, sobretot als ajuntaments. Els municipis perdrien les competències en 

sanitat, educació i serveis socials, que passarien a mans de les diputacions o de les 

“autonomies”. L‟allunyament del centre de decisió respecte el subjecte que ha de 

decidir dificulta l‟articulació d‟alternatives de base. 

 

Suposaria també accentuar el procés de privatització de molts serveis públics sota 

el criteri de la “suficiència financera”. Les reformes estan orientades a fer que els 

serveis bàsics que no es puguin oferir amb suficiència financera, automàticament 

siguin prestats des de les Diputacions (municipis de menys de 20.000 habitants, 

voluntari per als municipis de més de 20.000 habitants). 

 

Implicaria una important reducció del sector públic. La desaparició dels ens 

instrumentals públics econòmicament “deficitaris”: empreses públiques, consorcis, 

societats, etc. Aquestes reformes generen perversitats, perquè poden conduir a que 

uns serveis públics es gestionin deficitàriament expressament per tal de facilitar 

llavors la seva privatització.  

 

Tot i l‟exposat cal constatar la “disbauxa” administrativa actualment existent i la 

necessitat de fer-hi front. Als Països Catalans la població viu sota molts nivells 

d‟administració que, a més, no estan ben endreçats, ni a nivell competencial ni a 

nivell econòmic. Més enllà de fer front a aquesta proposta del govern espanyol, 

caldria treballar en la línia de la simplificació de les eines de gestió i representació 

política però no utilitzant aquest argument com a excusa per imposar altres criteris 

i projectes estratègics. 

 

És per tots aquests motius el que el Grup Municipal d‟APM-CUP proposa al Ple 

l‟adopció dels següents ACORDS: 

 

1. Rebutjar frontalment l‟Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la 

Sostenibilitat de l'Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i 

Administracions Públiques del Govern espanyol pel que suposa de vulneració 

a l'autonomia local, a les competències locals i al present i futur dels 

municipis, i  l‟intent de recentralització del model de l‟Administració Local  

  

2. Exigir al Govern de l‟Estat espanyol la retirada de la proposta 

d‟Avantprojecte de Llei. 

 

3. En cas d‟aprovació de la citada llei al Congrés de Madrid, aquest ajuntament 

insta a les institucions corresponents, a que no sigui aplicada. 

 

4. Instar a les administracions “autonòmiques” a que obrin a debat públic amb 

les associacions de la societat civil, sindicats, entitats municipalistes, partits 

polítics i altres organitzacions de base generant Espais socials de debat 

territorialitzat en els que puguin participar totes aquestes entitats i que 

culminin en una Mesa nacional de debat dels Països Catalans per articular 

una proposta conjunta.  
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5. Comprometre‟s a dur a terme una campanya informativa i de conscienciació 

sobre les regressions democràtiques i en drets socials que suposen aquestes 

reformes al municipi. 

 

6. Comunicar aquests acords al govern de l‟Estat espanyol, al govern de la 

Generalitat de Catalunya, al govern de les Illes Balears, al govern de la 

Generalitat Valenciana, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, 

als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Parlament del País 

Valencià, del de les Illes Balears i a les diferents  associacions municipalistes 

(AMC i FMC). 

 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que és una moció genèrica i 
s‟està aprovant arreu. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que no és genèrica. 

L‟Alcaldessa diu que està d‟acord, en el fons. Simplement fa notar que el Secretari de la Corporació 
adverteix sobre la legalitat del punt tercer 

“En cas d’aprovació de la citada llei al Congrés de Madrid, aquest ajuntament insta a les institucions 
corresponents, a que no sigui aplicada.”. 

Al final, per acord de tots els regidors, es consensua que el punt tercer quedi redactat de la següent 
manera: 

“En cas d’aprovació de la citada llei al Congrés de Madrid, aquest ajuntament buscarà solucions 
alternatives abans d’aplicar-la”. 

Abans de la votació, amb permís de la Presidència, intervé el Regidor Frederic Trapé per dir que ja hi 
estava d‟acord abans i ara també hi està. 

L‟Alcaldessa diu que se sotmet a votació amb la modificació del punt 3 tal com s‟ha transcrit. 

  

La part dispositiva de la moció que se sotmet a votació és la següent: 

 

1. Rebutjar frontalment l‟Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i la 

Sostenibilitat de l'Administració Local presentada pel ministre d'Hisenda i 

Administracions Públiques del Govern espanyol pel que suposa de vulneració 

a l'autonomia local, a les competències locals i al present i futur dels 

municipis, i  l‟intent de recentralització del model de l‟Administració Local  

  

2. Exigir al Govern de l‟Estat espanyol la retirada de la proposta 

d‟Avantprojecte de Llei. 

 

3. En cas d‟aprovació de la citada llei al Congrés de Madrid, aquest ajuntament 

buscarà solucions alternatives abans d‟aplicar-la. 

 

4. Instar a les administracions “autonòmiques” a que obrin a debat públic amb 

les associacions de la societat civil, sindicats, entitats municipalistes, partits 

polítics i altres organitzacions de base generant Espais socials de debat 

territorialitzat en els que puguin participar totes aquestes entitats i que 

culminin en una Mesa nacional de debat dels Països Catalans per articular 

una proposta conjunta.  
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5. Comprometre‟s a dur a terme una campanya informativa i de conscienciació 

sobre les regressions democràtiques i en drets socials que suposen aquestes 

reformes al municipi. 

 

6. Comunicar aquests acords al govern de l‟Estat espanyol, al govern de la 

Generalitat de Catalunya, al govern de les Illes Balears, al govern de la 

Generalitat Valenciana, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, 

als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Parlament del País 

Valencià, del de les Illes Balears i a les diferents  associacions municipalistes 

(AMC i FMC). 

 

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Sí 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Sí 

Sra. Anna Castany Paret ERC Sí 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Sí 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Sí 

 

 

MOCIÓ CONSENSUADA D’URGÈNCIA PER PART DELS TRES GRUPS.  

 

 

  

MOCIÓ PER EVITAR ELS DESNONAMENTS AL MUNICIPI DE 

MONTESQUIU 
 

 

Els grups municipals d’ERC, APM-CUP i CIU de Montesquiu 

 

EXPOSEN: 

Atès que amb l'esclat de la crisi i l'augment de l'atur, centenars de milers de 

famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir les seves 

necessitats més bàsiques.  

Atès que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2008 

i el tercer trimestre del 2012 a l'Estat espanyol s'han produït 216.418 execucions 

hipotecàries de les quals a Catalunya n‟hi pertoquen 13.914 i en queden pendents 

40.947. 

Atès que quan això succeeix, les famílies no només s'enfronten a la pèrdua del seu 

habitatge sinó també a una condemna financera per a tota la vida: l'entitat 

bancària interposa una demanda i s'inicia el procés d'execució hipotecària que 

finalitza amb la subhasta de l'immoble. Si la subhasta queda deserta (cosa que en 

l'actual context de crisi succeeix en més del 90% dels casos), amb la llei vigent 

l'entitat bancària s'adjudica l'habitatge pel 60% del valor de taxació i segueix 

reclamant el pagament del deute restant, més els interessos i costos judicials, a les 

persones en situació d'insolvència, mitjançant l'embargament de nòmines, 

comptes, etc, així com embargaments als avalistes. És a dir , a més de perdre 
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l'habitatge, milers de famílies s'enfronten a una condemna financera per a tota la 

vida que es tradueix en una condemna a l'exclusió social i l'economia submergida. 

Atès que quan el banc adquireix l'immoble aquella persona que perd el seu 

habitatge ha d'abonar l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de 

Naturalesa Urbana, també conegut com a Plusvàlua, al seu Ajuntament i que, per 

tant, no només ha perdut el seu habitatge sinó que a més ha de suportar un tribut 

de difícil assumpció donades les circumstàncies.  

Atès que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i 

democràtic de dret, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més 

vulnerable del contracte hipotecari i en canvi les entitats financeres, en bona 

mesura responsables de l'actual crisi, rebin ajudes milionàries que surten dels 

impostos, sense haver d'assumir cap responsabilitat, al mateix temps que 

segueixen generant milers de milions de beneficis anuals.  

Atès que considerant que tot allò exposat vulnera l'actual marc jurídic, ja que el 

dret a l'habitatge és un mandat constitucional, especialment recollit en l'article 47 

de la Constitució Espanyola, que diu: “Tots els espanyols tenen dret a un habitatge 

digne. Els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les 

normes pertinents per a fer efectiu aquest dret...” però també en l'article 33, que 

limita clarament el dret a la propietat privada al compliment de la seva funció social 

(i que a dia d'avui s'incompleix sistemàticament en els pisos buits acumulats per 

bancs i caixes), o en l'article 24 que garanteix la tutela judicial (vulnerat en els 

processos d'execucions hipotecàries on es produeix clara indefensió), així com els 

compromisos jurídics en matèria de dret a l'habitatge assumits per l'Estat espanyol 

al ratificar tractats internacionals vinculants com són, entre uns altres, la Declaració 

Universal de Drets Humans (article 25) i el Pacte Internacional de Drets Econòmics, 

socials i Culturals (article 11), especialment a partir de la seva Observació General 

número 4 -que concreta el contingut del dret a un habitatge adequat- i l'Observació 

General número 7 -que defineix els desallotjaments forçosos com una de les 

principals vulneracions del dret a l'habitatge.  

Considerant que tot allò exposat depèn bàsicament d'una normativa de 

competència estatal, però els efectes dramàtics de la qual es concreten en l'àmbit 

municipal, ja que és als ajuntaments on es dirigeixen majoritàriament les persones 

i famílies afectades a la recerca d'ajuda. Així, els ajuntaments es converteixen en 

doblement perjudicats: en primer lloc perquè es vulneren els drets fonamentals 

dels seus ciutadans; en segon lloc, perquè en ple context de crisi, quan els recursos 

són més escassos que mai, reben totes les peticions d'ajuda de les persones i 

famílies empobrides.  

Considerant que s„hauria de crear una Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi 

a Montesquiu que hauria de ser una taula de coordinació entre la Plataforma dels 

Afectats per la Hipoteca i els departaments socials que puguin resultar afectats de 

l‟Ajuntament i que hauria de tenir entre les seves finalitats, conèixer els casos que 

existeixin de procediments judicials de desnonament de l'habitatge habitual per 

causa d'impagament d'hipoteca o lloguers i proposar l'assessorament als afectats 

dels serveis municipals i la mediació de l'Ajuntament. 

 

 

Per tant, el Ple de l‟Ajuntament de Montesquiu ACORDA: 
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1. Declarar Montesquiu com a municipi lliure de desnonaments i en defensa del 

dret a l‟habitatge. 

2. Crear una Comissió d'Avaluació i Seguiment de la Crisi a Montesquiu que hauria 

de ser una taula de coordinació entre un membre de la Plataforma dels Afectats 

per la Hipoteca i dos membres de l‟àrea social (assistenta social i regidor/a) 

que pugui resultar afectada de l‟ajuntament. 

3. Sol·licitar des dels serveis socials de l‟ajuntament, si és possible, al jutjat degà 

de Vic, quants cassos en procés de desnonament hi ha al municipi. 

4. En el cas que es detecti algun cas de possible desnonament per motius 

econòmics de l'habitatge únic i habitual, convocar, a través de la Comissió 

d'Avaluació i Seguiment de la Crisi, als directors de les entitats financeres 

afectades, o bé als administradors o propietaris, als efectes de rebre informació 

sobre l‟estat d‟impagament d'hipoteques o contractes de lloguer, i intentar 

acordar sistemes que permetin la moratòria dels processos de desnonament o, 

com a mínim, la dació en pagament.  

5. Fer una carta tipus per demanar a les entitats financeres que cedeixin pisos del 

seu parc d‟habitatges per emergències socials.  

6. En el cas de no poder impedir el desnonament, treballar, des de la Comissió, 

per aconseguir el reallotjament digne de les persones afectades, mitjançant la 

cerca de lloguers assumibles o amb acords amb les entitats financeres. 

7. Fer conèixer públicament , tant per mitjans comunicatius tradicionals, com 

virtuals, la Comissió d‟Avaluació i Seguiment de la crisi a Montesquiu,  per 

trobar alternatives que no comportin la negació del dret a l‟habitatge a les 

famílies en procés de desnonament.  

8. Sol·licitar al Parlament espanyol que aprovi la Iniciativa Legislativa Popular, 

promoguda especialment per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), tal 

i com es va presentar o, si més no, respectant l'esperit de la iniciativa 

legislativa. 

9. Donar trasllat d'aquests acords al Consell de Ministres, així com als grups 

parlamentaris del Congrés i el Senat, al Parlament Autonòmic i a la Plataforma 

d'Afectats per la Hipoteca. 

Sotmès a votació, s‟aprova per UNANIMITAT. 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC Si 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC Si 

Sra. Anna Castany Paret ERC Si 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC Si 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU Si 

 

 

  ESMENA QUE PRESENTA LA CUP A L’ANTERIOR MOCIÓ  

 

Primer.- Que després de negociar la moció sobre desnonaments entre APM-CUP, 

ERC i CIU i haver arribat al consens en tots els punts menys en el punt on es deia “ 
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Manifestar la voluntat de no col·laborar en els desnonaments per motius econòmics 

d‟habitatge únic i habitual”. 

 

Segon.- Després d‟acordar que aquesta moció s‟inclouria en l‟ordre del dia per via 

d‟urgència en el Ple ordinari del 16 de juliol de 2013. 

 

Tercer.- Després de valorar el text consensuat a nivell d‟assemblea es va decidir 

que per nosaltres la desobediència és un dret que tenim totes les persones i 

institucions per donar resposta a les injustícies. 

 

Quart.- Des d‟APM-CUP intentem ser coherents amb les nostres idees i decisions i 

per tant, entenem que hem de presentar aquesta esmena a aquesta moció amb 

l‟objectiu que tothom pugui votar-la amb total llibertat de vot i sense condicionar la 

resta del text consensuat. 

 

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

L‟Alcaldessa diu que s‟incorpora l‟esmena presentada pel grup municipal d‟APM-CUP però que no es 
modifica la moció consensuada i s‟acabarà votant els dos textos per separat. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que en les reunions fetes per 
consensuar es veia que aquesta frase incitava a la desobediència i que no els agradava. Troba 
interessant crear la comissió. Per arribar a un consens, el seu grup la va retirar. Però, com que a 
l‟assemblea del grup li sembla bé, s‟ha presentat l‟esmena per ser coherents amb les seves idees, sense 
que això desmereixi la moció. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per indicar que hi ha hagut dues 
reunions prèvies dels representants dels tres grups municipals. 

L‟Alcaldessa diu que es procedeixi a la votació per separat de l‟esmena i la moció. 

  

Sotmès a votació, NO s‟aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC No 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC No 

Sra. Anna Castany Paret ERC No 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC No 

Sr. Joan Freixer Serradell APM-CUP Sí 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Sí 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU No 

 

 

13  PRECS I PREGUNTES. 

 

 

L‟Alcaldessa demana si hi ha cap prec i cap pregunta. 

 

 

PREGUNTES: 

 

* Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per formular les 

següents: 

 

a)  Demana que s‟expliqui el criteri per cedir les instal·lacions esportives 

municipals. 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 

 

 

 

 

28 

 

L‟Alcaldessa cedeix la paraula al Regidor Esteve Sidera el qual manifesta que se 

cedeixen a tothom que ho demani, incidint que es promogui l‟esport al municipi. 

 

El Regidor Joan Freixer demana si un particular també les pot sol·licitar. 

 

El Regidor Esteve Sidera contesta que sí. 

 

El Regidor Joan Freixer se sorprèn que se  cedeixi a particulars perquè, diu, hi ha 

casos en què s‟ha demanat per anar a patinar i se‟ls ha dit que no. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que en aquest cas concret se‟ls va oferir alternatives, 

com pot ser fer una associació o sumar més gent interessada per patinar per no ser 

una persona sola. 

 

El Regidor Joan Freixer demana si sempre ha de ser per una activitat esportiva. 

 

L‟Alcaldessa diu que l‟ordenança preveu altres supòsits. 

 

 

b) Demana quants robatoris hi ha hagut últimament en els locals de l‟ajuntament. 

 

 

L‟Alcaldessa cedeix la paraula al Regidor Esteve Sidera el qual contesta que 

d‟intents n‟hi ha hagut molts. El més greu va ser el del magatzem. 

 

El Regidor Joan Freixer demana si s‟ha calculat el cost econòmic. I si ho poden 

veure. 

 

L‟Alcaldessa diu que s‟ha tramitat per l‟asseguradora i que sí que ho poden veure. 

Diu, també, que està tot pagat. 

 

El Regidor Joan Freixer demana si s‟han pres mesures de seguretat. 

 

El Regidor Esteve Sidera contesta que sí. 

 

c) Demana sobre les obres del Pont de Sant Quirze i si s‟han aturat. 

 

L‟Alcaldessa diu que avui hi ha hagut reunió a Sant Quirze. Les obres no s‟han 

començat per problemes de tràmits, diuen que es començaran al setembre però no 

per al pont, sinó pel vial de la Coromina. Sobre la part del Pont que afecta a 

Montesquiu, es farà un pas pels peatons i es farà abans del tall a Sant Quirze. 

 

El Regidor Joan Freixer demana si la gent haurà de passar per dalt del castell per 

anar a l‟estació. Si és així ho troba il·lògic. 

 

L‟Alcaldessa diu que no, hi haurà la passera, almenys així és com ho ha entès ella. 

 

d) Demana si l‟equip de govern li pot explicar per què va dir que tenia interès a fer 

un casal d‟avis o centre de dia. 

 

L‟Alcaldessa cedeix la paraula al Regidor Esteve Sidera el qual manifesta que, quan 

hi havia possibilitat de rebre subvencions sobre aquest tema, era una idea factible, 

però sinó no és viable. 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 

 

 

 

 

29 

 

L‟Alcaldessa intervé per dir que no s‟ha deixat de banda, però que s‟ha d‟estudiar 

bé. 

 

e) Demana si es pot explicar l‟estudi de la Diputació de Barcelona sobre el bar del 

pavelló municipal. 

 

L‟Alcaldessa cedeix la paraula al Regidor Esteve Sidera el qual diu que és sobre la 

gestió del pavelló municipal, no sobre el bar. 

 

El Regidor Joan Freixer demana, però, si es farà aquest estudi. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que sí que s‟ha fet, és com s‟hauria de gestionar i que, 

en tot cas, es pot tenir en compte a l‟hora de confeccionar les ordenances fiscals. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demana què 

en diu, del bar. 

 

Contesta el Regidor Esteve Sidera que res. 

 

f) Demana què se sap de l‟estelada robada. 

 

L‟Alcaldessa cedeix la paraula al Regidor Esteve Sidera el qual diu que no sap si va 

ser robada, que el que sí és segur és que ha desaparegut. S‟ha demanat als 

responsables de Carreteres de la Diputació de Barcelona, però no se‟n sap res, 

encara. 

 

El Regidor Joan Freixer comenta que seria sorprenent que fos Carreteres. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que ho va traslladar, també, a l‟Assemblea Nacional 

Catalana i tampoc no han dit res, encara. 

 

El Regidor Joan Freixer diu que deu ser l‟únic cas de per aquí. 

 

g) Demana si es pot explicar com està Ràdio Montesquiu. 

 

L‟Alcaldessa diu que en Xevi li va comentar que és a Xarxa, de COMRÀDIO, ha 

portat una programació i s‟ha parlat amb entitats i l‟escola per mirar de fer una 

programació fixa. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per demanar si 

totes les entitats estan al cas. 

 

L‟Alcaldessa contesta que no ho sap, ho demanarà al noi que es cuida de Xarxa. 

 

El Regidor Joan Freixer demana si està obert a tothom. 

 

L‟Alcaldessa diu que hauria de ser així. 

 

h)(Dirigint-se al Secretari de la Corporació) Vol fer constar que les actes de les 

Juntes de Govern Local arriben amb retard. 

 

El Secretari en pren nota. 
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 i) Demana si es pot explicar en què està treballant cada àrea de l‟ajuntament. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera pe dir que ja ho va 

comentar amb la regidora Liliana Vilanova: no cal que se‟l fiscalitzi així, que poden 

venir i se‟ls explicarà expressament. 

 

El Regidor Joan Freixer li diu que no s‟escapi per la tangent. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que en el 

Ple els regidors de govern han de donar compte de la seva gestió i l‟oposició els 

correspon ficalitzar-los. 

 

L‟Alcaldessa intervé per dir-li que ho demanin abans. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que sempre ho demanen abans. 

 

El Regidor Joan Freixer insisteix a demanar als regidors de govern en què estan 

treballant. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Anna Castany per dir que ella 

està fent el traspàs amb l‟antic regidor de l‟àrea. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Glòria Martínez per dir que es 

remet al que ja han dit abans els Regidors Trapé i Sidera, aquest és un ajuntament 

petit i ho poden demanar directament en qualsevol moment. La seva regidoria va 

per programes de temporada, a tongades. 

 

El Regidor Joan Freixer demana què està fent ara. 

 

Contesta la Regidora Glòria Martínez que hi ha hagut el tema de la Flama catalana i 

que ara és època de vacances. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana si hi ha dates de la Fira de la Nou. 

 

Contesta la Regidora Glòria Martínez que serà el tercer diumenge d‟octubre, 

concretament el dia 20. 

 

j) Demana a la Regidora Glòria Martínez en què consisteix el Pla d‟Igualtat. 

 

L‟Alcaldessa contesta que és el de l‟anterior mandat. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per dir que no 

és la pròrroga i demana quines accions es fan. 

 

Contesta, amb permís de la Presidència, la Regidora Glòria Martínez per dir que no 

n‟han parlat. 

 

L‟Alcaldessa apunta que es fa des del Consorci. 

 

La Regidora Liliana Vilanova pregunta si s‟ha prorrogat sense saber què diu el pla. 

 

Li contesta, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera que ella hi era. 
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La Regidora Liliana Vilanova ho nega dient que a ella no li volen. 

 

k) Demana com està el tema del portàtil de l‟antic secretari. 

 

L‟Alcaldessa contesta que no ho ha mirat. 

 

El Regidor Joan Freixer comenta que quedarà eternament pendent, quan és un 

portàtil que es va pagar entre tots. 

 

l) Demana a l‟Alcaldessa sobre la carretera de Ribes. 

 

L‟Alcaldessa diu que va parlar amb Direcció General de Carreteres i la sensació és 

que va esquivar la qüestió. Va dir que la prioritat és la Vall d‟Aran.  

 

El Regidor Joan Freixer li diu que, però, ella tenia la reunió abans que passessin les 

riuades a la Vall d‟Aran. 

 

L‟Alcaldessa li diu que sí, però li van suspendre i l‟ha tinguda després d‟aquests 

fets. 

 

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

proposat que l‟ajuntament fes una carta en la que es digués que aquest corre amb 

la despesa inicial i ja es passaria comptes. El que passa és que quan ho faci la 

Generalitat ho han de pagar tot ells. Han demanat de fer un pressupost del que es 

creu que s‟ha de fer. Però no hi ha resposta. 

 

El Regidor Joan Freixer diu que si fas reparacions urgents és absurd, però les 

voreres no poden continuar com estan, la gent s‟hi pot fer mal. 

 

L‟Alcaldessa conclou que el que es buscava era això: que el que hagi de fer 

l‟ajuntament es descompti del que s‟hauria de pagar en un futur. 

 

 

* Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Liliana Vilanova per formular 

les següents preguntes: 

 

a)  Per què no es poden ensenyar els treballs del POUM? Quins motius hi ha per 

què l‟equip de govern no els ensenyi? 

 

Contesta, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que  l‟antic 

redactor ha tingut incompatibilitat professional i dels documents que va deixar 

preparats pot ser que n‟hi hagin que no estiguin adequats a la legalitat vigent 

actual. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana si poden veure el que sigui aprofitable. 

 

L‟Alcaldessa diu que quan estigui a punt. L‟equip de govern, de moment, no està 

d‟acord amb el que hi ha i com està redactat. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que el POUM és de tal envergadura que s‟ha de fer bé. 

El més recomanable és fer un pas enrere i fer-ho bé d‟inici, sobretot havent-hi com 

hi ha hagut modificacions normatives. 
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L‟Alcaldessa diu que quan estigui encaminada la idea global l‟explicaran en una 

reunió prèvia als regidors, abans de presentar-lo a qualsevol altra lloc. Diu que s‟hi 

compromet. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per demanar de 

quant temps s‟està parlant. 

 

L‟Alcaldessa diu que no es pot pronunciar sobre el temps. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que depèn de la partida pressupostària. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana quan va començar tot. 

 

L‟Alcaldessa diu que, de memòria, no ho recorda. 

E Regidor Joan Freixer demana si s‟ha buscat un altre redactor. 

 

Contesta el Regidor Esteve Sidera que hi ha hagut reunions, però cal trobar el 

finançament. 

 

L‟Alcaldessa conclou que a l‟anterior redactor del POUM no se li ha pagat el que 

demanava perquè no havia fet tota la feina. 

 

b) Dirigida a la Regidora Anna Castany: Cada any es demanava una subvenció per 

a la llar d‟infants de suport familiar al menjador. L‟Ajuntament va rebre 1.053 € 

l‟any passat. Aquests diners, es va quedar aquí amb l‟antic regidor Xavier Soler, 

que ja veuria a què s‟han destinat. Però no es va informar als pares. Finalment 

només s‟han pogut justificar 400€ dels 1.053 €. Què es farà de la resta? 

 

Contesta, amb permís de la Presidència, la Regidora Anna Castany que hi ha una 

llista per fer. 

 

La Regidora Liliana Vilanova vol fer-li notar que la subvenció està condicionada al 

tema de menjador. 

 

La Regidora Anna Castany diu que ja ho mirarà. 

 

La Regidora Liliana Vilanaova demana si aquest any s‟ha demanat. 

 

La Regidora Anna Castany li contesta que ara no sap dir-l‟hi. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que repassant les actes de Juntes de Govern Local 

no ho ha pas vist. 

 

La Regidora Anna Castany diu que ho mirarà. 

 

c) Com està el tema dels comptadors de l‟aigua? Ha passat el dia 17 de juliol. 

 

L‟Alcaldessa contesta que en Martí és de vacances. 

 

La Regidora Liliana Vilanova replica que el dia 1 de juliol no estava pas de 

vacances. 
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L‟Alcaldessa diu que aquell dia havia de fer altres assumptes. Es comptaran 

exactament des de l‟última lectura i es farà el promig diari i s‟hi aplicarà el real. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que s‟hauria de fer ponderació perquè fa més calor 

i es gasta més. 

 

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

omple la piscina ja ho pagarà després. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que s‟ha de fer el dia que toca. Hi ha famílies que 

estan al llindar i si passen més dies passaran aquest llindar. 

 

El Regidor Esteve Sidera conclou que per això es farà la correcció. 

 

d) Construccions Serradell ja ha acabat les obres? Les esquerdes del formigó estan 

arreglades? 

 

L‟Alcaldessa diu que queda com a prova i amb el temps marxa. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana quant de temps cal. Pregunta si l‟equip de 

govern creu que això és normal en carrers nous. I demana si es pot utilitzar el 5% 

d‟aval. 

 

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

obres no estan acabades i que, si no marxa, ja es buscarà la solució. 

 

La Regidors Liliana Vilanova torna a insistir en el temps. 

 

L‟Alcaldessa diu que encara no està acabat, que quan ho estigui es valorarà el 

retorn de l‟aval. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per dir que bé que 

es deuen de fer estudis sobre si una obra s‟esquerdarà. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que sí que hi són i que diuen que no passarà. 

 

e) Dirigida al Regidor Esteve Sidera: La construcció dels nínxols es farà d‟obra o 

prefabricats? 

 

El Regidor Esteve Sidera, amb permís de la Presidència, contesta que segurament 

d‟obra. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana si és més barat prefabricat. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que si fa no fa. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana per què ha de ser d‟obra. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que per mantenir la línia anterior. 

 

f) Al passat Ple l‟equip de govern va dir que s‟havia concedit una subvenció FEDER. 

El constructor s‟esperarà a rebre el preu de l‟obra? Com es pagarà? 
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L‟Alcaldessa diu que es mirarà si es cobra de la Generalitat el que es deu. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que si la Generalitat paga el que deu per què 

l‟ajuntament no liquida el crèdit amb Bankia. 

 

Li contesta, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera dient-li que hi 

ha una clàusula obligatòria de carència per dos anys. 

 

La Regidora Liliana Vilanova demana quan acabaran les obres. 

 

L‟Alcaldessa diu que hi ha pròrroga del FEDER per a fer-les, havent d‟estar 

acabades el 2015. El que interessa a l‟ajuntament és que, quan s‟hagi liquidat, 

començar a fer obra i pagar i així justificar perquè arribin els diners d‟Europa. 

 

g) Demana que per a la reunió d‟òrgans col·legiats, el Secretari es miri que es 

compleixin els acords. 

 

El Secretari desconeix de què va l‟assumpte, però en pren nota. 

 

h) En què consisteix la campanya bandera negra? 

 

L‟Alcaldessa diu que des de la Comissió 2014, s‟estan establint diferents actes. 

Aquest és el primer acte per commemorar aquests fets. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que al seu grup li ha estranyat que no passés pel 

Ple. Creu que hauria estat bé, perquè és una qüestió nacional. 

 

L‟Alcaldessa diu que ja s‟ha fet explicacions a les botigues. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que la majoria del poble no se n‟ha assabentat. 

Agrairia que se‟n fes més difusió: butlletí, ple, etc. 

 

i) Dirigida a la Regidora Glòria Martínez: Pot explicar la marca Ges-Bisaura? 

 

La Regidora Glòria Martínez li diu que contestarà l‟Alcaldessa. 

 

La Regiodra Liliana Vilanova li diu que és a ella a qui li correspon. 

 

L‟Alcaldessa diu que s‟han repartit les feines. De moment, continua, s‟han elaborat 

uns díptics d‟nformació dels boscos del Ges-Bisaura perquè la gent els conegui. 

S‟ha buscat la marca per vendre-la turísticament. 

 

La Regidora Liliana Vilanova remarca que no hi són tots els municipis. 

 

L‟Alcaldessa diu que els que no són al Consorci, no. Tot i que en la informació hi ha 

tot el territori. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Esteve Sidera per dir que no s‟ha 

obviat el territori. 

 

L‟Alcaldessa continua dient que es començarà a fer cursos sobre emprenedoria i 

comerç; se seguirà amb marxa nòrdica i altres rutes. 
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El Regidor Esteve Sidera diu que es vol potenciar el turisme. 

 

L‟Alcaldessa diu que es vol crear un producte identitari per poder vendre el mateix 

producte. Per exemple, crear un tipus de pa. 

 

j) Com està la situació contractual de l‟Helena Castany? Vau dir que ho miraríeu. 

 

L‟Alcaldessa diu que s‟ha demanat l‟assessorament de Diputació de Barcelona. 

 

La Regidora Liliana Vilanova diu que és una resposta recurrent. 

 

k) Un contracte de substitució es pot fer per menys hores del substituït? 

 

L‟Alcaldessa creu que el màxim el marca el substituït, però no el mínim. 

 

l) El retrat d‟en Samaranch ens pensàvem que ja no hi seria penjat. Quan el penseu 

retirar? 

 

L‟Alcaldessa diu que aquesta setmana.  

 

m) En un punt del Ple s‟ha dit que 70.000 € ja estan gastats. Podeu explicar en 

què? 

 

L‟Alcaldessa diu que en despesa corrent. 

 

La Regidora Liliana Vilanova li demana si pot concretar. 

 

L‟Alcaldessa diu que en despesa general. 

 

 

* El Regidor Frederic Trapé formula la següent pregunta: 

 

a) Fa quatre dies han arreglat el camí de la costa i ja s‟ha escorxat. A què es 

degut? Al temps? 

 

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

l‟arquitecte municipal ja hi està a sobre. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Joan Freixer per dir que de 

trenca-aigües n‟hi ha pocs. 

 

L‟Alcaldessa diu que ja se‟ls ha informat d‟això. 

 

El Regidor Frederic Trapé diu que en molts punts del camí ja surten els rocs de 

sota, de forma considerable. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que es tornarà a arreglar. 

 

El Regidor Frederic Trapé demana si és inevitable el que ha passat. 

 

El Regidor Esteve Sidera diu que el temps no hi ha ajudat. 
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PRECS: 

 

* La Regidora Liliana Vilanova formula el següent prec: 

 

 El dia 4 de novembre de 2011 va demanar una còpia de la resolució de la 

Diputació relativa al sou de l‟alcaldessa i les assistències de tots els regidors; 

l‟estudi fet en relació a la facturació de l‟aigua amb el nombre d‟habitatges 

diferenciats per pagament de trams i nombre de persones; els comptes de la 

piscina dels anys 2009 a 2011; i, poder veure els documents del POUM i el Projecte 

de la Carretera de Ribes-Carretera de Barcelona.  

 

 El dia 24 de febrer de 2012 va demanar el detall de les partides 

pressupostàries. 

 

 El dia 17 d‟abril de 2012 va demanar una relació de les assistències dels 

regidors a reunions d‟òrgans col·legiats i, els diners rebuts per cada entitat. 

 

 El dia 2 de maig de 2012 va demanar una còpia de l‟informe de DIGESTUM 

LEGAL. 

 

 El dia 19 de setembre de 2012 va demanar la puntuació per brigada 

municipal. 

 

 El dia 12 de febrer de 2013 va demanar una reunió amb l‟arquitecte per 

veure el POUM i les obres del POUSC. 

  

 El dia 19 de març de 2013 va demanar el pressupost i amidaments del 

menjador escolar, els plànols del POUM i la memòria descriptiva, les fitxes del 

catàleg de béns a protegir, els plànols del Pla Director i la memòria descriptiva. 

 

 El dia 21 de març de 2013 va demanar la contractació de la brigada, veure 

els rebuts de lloguer cobrats per l‟anterior concessionari de la piscina més la fiança. 

 

 El dia 27 de juny de 2013 va demanar el projecte de millora del Passatge del 

Ter. 

 

Manifesta que tot això està oblidat i agrairia que es donés resposta per escrit, com 

es demanava. 

 

L‟Alcaldessa diu que molt bé. 

 

I no havent-hi cap més  assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, 
quan són les 18:39 hores,  de la que s‟estén la present acta. En dono fe.  

  

 El Secretari-interventor,       Vistiplau l‟Alcaldessa, 
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          Jaume Salés i Malian     Elisabet Ferreres i Vergés 


