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PLE ORDINARI DE 30 D’OCTUBRE DE 2012 

 

 

A les 4:05 de la tarda del dimarts dia 30 d’octubre de 2012, es constitueix en sessió 

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

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

 

 

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

 

I amb l’assistència dels regidors/es següents: 

 

Sr. Esteve Sidera Jubany ERC 

Sr. Xavier Soler Llopis ERC 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC 

Sra. Liliana Vilanova Orriols APM-CUP 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU 

 

 

Assistits pel secretari-interventor Jaume Salés i Malian.  

 

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

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

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació d’actes de sessions anteriors : 

 

Acta de ple ordinari de 10 de juliol de 2012 

Acta de ple extraordinari de 24 de setembre de 2012 

 

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

3. Aprovació inicial d’expedient 3/2012 de modificació de crèdit. 

4. Modificació d’Ordenances Fiscals per 2013. 

5. Calendari Fiscal per 2013. 

6. Sorteig Mesa Electoral. 

 

Mocions des grups municipals d’ERC, APM-CUP i CIU. 

 

7. Moció per a la creació d’un estat propi per Catalunya. 

8. Precs i preguntes. 

 

 

1 A01-PLE 

APROVACIÓ ACTES ANTERIORS 
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Acta de ple ordinari de 10 de juliol de 2012 

 

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

l’acta del ple de 10 de juliol de 2012.  

S’aprova per set vots a favor (Ferreres, Sidera, Soler, Martínez, Vilanova, Salvans i 

Trapé), cap vot en contra i cap abstenció. 

 

Acta de ple extraordinari de 24 de setembre de 2012 

 

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

l’acta del ple de 24 de setembre de 2012.  

S’aprova per set vots a favor (Ferreres, Sidera, Soler, Martínez, Vilanova, Salvans i 

Trapé), cap vot en contra i cap abstenció. 

 

Abans de passar al següent punt de l’ordre del dia, intervé amb permís de la 

Presidència el Regidor Josep Salvans per demanar disculpes per no poder assistir al 

darrer ple, argumentant que va ser per raons personals. 

 

 

2 RESOLUCIONS I DECRETS 

DONAR COMPTE I ASSABENTAT DELS DECRETS DICTATS EN EL 

DARRER PERÍODE  

 

La Sra. Alcaldessa dóna compte dels decrets següents:  

Del Decret núm. 37/2012, de 6 de juliol al Decret 68/2012, de 24 d’octubre, 

ambdós inclosos. 

 

 
RELACIÓ DECRETS 

Núm. 
Decret 

data Contingut 

37/2012 06/07 Declaració de dia de dol oficial  

38/2012 09/07 Sol·licitud de comissió circumstancial per secretaria-intervenció 

39/2012 13/07 Nomenament coordinadora PAU per emergències 

40/2012 27/07 Nomenament alcalde accidental 

41/2012 30/07 Delegació de funcions de secretaria 

42/2012 30/07 Ordre d’execució Passatge Parramon 2 

43/2012 14/08 Aprovació inicial expedient modificació de crèdit 2/2012 

44/2012 14/08 Llicència d’obres 21/2012 

45/2012 14/08 Llicència d’obres 22/2012 

46/2012 14/08 Llicència d’obres 23/2012 

47/2012 14/08 Llicència d’obres 24/2012 

48/2012 14/08 Llicència d’obres 25/2012 

49/2012 16/08 Adhesió al conveni per assistència financera local  

50/2012 21/08 contractació obres de reparació paviment accés Residència 

51/2012 28/08 Aprovació projecte final d’obra cobriment pista 

52/2012 30/08 Aprovació pagaments agost 2012 

53/2012 30/08 Aprovació certificació núm. 9 d’obres d’urbanització carrers 

54/2012 04/09 Compareixença recurs contenciós 252/2012 

55/2012 10/09 Compareixença recurs contenciós 254/2012 
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56/2012 12/09 Aprovació certificació núm. 10 i última obres d’urb. carrers 

57/2012 12/09 Aprovació cessió de crèdit Construccions Queralt SL 

58/2012 18/09 Convocatòria Ple extraordinari 24.09.2012 

59/2012 21/09 Aprovació liquidació 2T2012 Iberdrola 

60/2012 25/09 Resolució rec. reposició MJT s/ sol. reincorporació Ajt. 

61/2012 25/09 Renúncia subvenció eficiència energètica 

62/2012 11/10 Determinació límits prestació per ILT 

63/2012 17/10 Designació advocat per contenciós 252/2012 

64/2012 24/10 Contractació obres d’adequació local per menjador escolar 

65/2012 24/10 Aprovació liquidació 3T2012 Iberdrola 

66/2012 24/10 Aprovació liquidació 1T, 2T i 3T2012 Orange 

67/2012 23/10 Sol·licitud conformitat per acumulació secretaria-intervenció 

68/2012 24/10 Convocatòria Ple ordinari 30.10.2012 

 

 

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

L’Alcaldessa demana si hi ha cap decret que els regidors vulguin comentar. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova intervé, amb permís de la Presidència, per demanar sobre els 
següents decrets: 

a) Sobre el Decret 38/2012, demana si s’ha d’entendre que l’antic secretari plega. 

Respon l’Alcaldessa que el que establia aquest decret només era per suplir la baixa de l’antic secretari. 
És el decret 67/2012 el que es demana l’acumulació amb el secretari de Sant Pere de Torelló per aquí, 
sí, substituir l’antic secretari perquè ha renunciat a la plaça. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si s’entén que el secretari actual, fins ara feia cinc hores a la 
setmana cobrant quatre-cents euros nets mensuals, i si a partir d’ara farà deu hores cobrant vuit-cents 
euros nets. Demana si és necessari el secretari. 

Contesta l’Alcaldessa que sí que és necessari. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que quan ningú no demana una plaça de secretari es pot cobrir 
amb algú de la casa. Demana si cal anar a buscar un nou secretari fora tenint en compte la situació 
econòmica actual. Diu que són unes despeses importants. 

L’Alcaldessa diu que creu que a l’ajuntament cal un secretari de fora. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si això és una decisió política. 

L’Alcaldessa diu que és fruit d’una valoració de la feina. 

 

b) Sobre el Decret 42/2012, demana si pot explicar què és. 

L’Alcaldessa diu que  van haver-hi queixes dels veïns de la zona per gats i coloms. Es tracta d’un edific 
amb males condicions higièniques en una planta. S’ha iniciat l’expedient per a arreglar-ho. El problema 
que té aquesta planta és que tot està obert. S’ha fet saber la situació a la propietat i a la usufructuària 
perquè es netegi i es tanqui. Hi ha, fins i tot, un informe de Salut per executar. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demani si es tracta, només, de tancar obertures sense que afecti als 
pàrquings. 

L’Alcaldessa diu que no afecta als pàrquings. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Josep Salvans per dir que li sembla que a baix hi ha 
vidres i està ben tancat i diu que desconeix si per darrera és obert. 

L’Alcaldessa confirma que per baix està bé. Però que per anar a dalt només s’hi pot anar amb una 
escala. 

 

c) Sobre el Decret 43/2012, demana si se li pot explicar la modificació de pressupost via decret. 
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L’Alcaldessa diu que s’havia de fer perquè hi havia majors ingressos i una subvenció per a famílies 
desafavorides. Era una modificació que tant hi havia d’ingressos com de despeses. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si les activitats extraordinàries tenen a veure amb l’escola. 

L’Alcaldessa diu que en aquests moments no li pot respondre perquè ho desconeix, que ja li contestarà 
per escrit. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si el que es fa amb el romanent , amb la nova llei, es pot fer. 

L’Alcaldessa diu que és una operació temporal fins que arribi efectivament el diner. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova fa notar que, potser, la quantitat que es diu no sigui correcta. 

L’Alcaldessa diu que si hi ha alguna errada s’haurà de corregir. 

Abans de concloure aquest apartat, la Regidora Sra. Liliana Vilanova vol fer constar que celebra que, 
per primer cop, no hi hagi hagut Junta de Govern Local a l’agost. 

 

d) Sobre el Decret 49/2012, demana que se li expliquin els conceptes. 

L’Alcaldessa diu que són ajuts extres de la Diputació de Barcelona per avançar diners que la Generalitat 
de Catalunya deu a l’ajuntament. 

El Regidor Sr. Josep Salvans demana que, si és com diu l’Alcaldessa, si es cobraran interessos a 
l’ajuntament. 

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

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si és de més a més del tema d’avançar diners. 

L’Alcaldessa contesta que sí. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si li poden explicar per què els nou-cents dinou euros figura 
com a sou de tècnica. 

L’Alcaldessa diu que són activitats de joventut. 

 

e) Sobre el Decret 52/2012, demana si se li pot explicar el concepte ―llicència fotocopiadora‖. 

L’Alcaldessa diu que l’ajuntament ha de tenir llicència per fer fotocòpies. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana cada quan es paga. 

L’Alcaldessa respon que uns tres-cents euros i escaig l’any. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si s’ha de tenir. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que, com que al poble no hi ha ningú més que faci fotocòpies, si ho fa 
l’ajuntament ha de tenir llicència. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana  qui ho promou això. 

L’Alcaldessa diu que una empresa. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que se n’haurien d’assabentar bé. 

L’Alcaldessa diu que el secretari antic els va aconsellar fer-ho per evitar una multa. 

El Regidor Sr. Josep Salvans demana com és que figura una compra d’aigua per part de l’ajuntament. 

L’Alcaldessa diu que s’ho ha de mirar perquè en aquests moments no li sap respondre. 

El Regidor Sr. Josep Salvans diu que l’associació no ha venut aigua. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que si és aquí es que hi ha factura. Diu que segurament és l’aigua que 
es compra a l’AEM. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que segur que no han fet factura. En un altre ordre de coses, 
demana si l’haver subscrit un préstam amb Bankia era obligat. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que no es va poder triar. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si poden consultar les certificacions d’obra del carrer Nou i del 
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carrer Sant Boi. 

L’Alcaldessa diu que sí. Que ja s’ho anota. 

 

f) Sobre el Decret 61/2012, demana si se li pot donar una explicació. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que és perquè no hi havia temps. Es va concedir la subvenció a finals 
de juliol i havia d’haver-se fet  i pagat l’actuació a principis de setembre. 

L’Alcaldessa diu que l’empresa no ho podia fer. Era impossible, dins de termini, justificar que s’havia fet 
i pagat. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana de quant era la subvenció. 

L’Alcaldessa diu que de sis mil euros. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana per què era. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que per instal·lar una línia elèctrica més eficient. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova troba curiós llançar sis mil euros per fer vacances a l’agost. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que era impossible de fer. 

L’Alcaldessa diu que era impossible de fer en un mes i pagar-ho. 

El Regidor Sr. Josep Salvans fa notar que en el redactat diu ―20 de desembre de 2012‖ i ha de dir ―20 
de desembre de 2011‖. 

L’Alcaldessa diu que és una errada que s’ha d’esmenar. 

 

g) Sobre el Decret 62/2012, demana si en tenen coneixement els treballadors de l’ajuntament. 

L’Alcaldessa diu que no. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si no creu que n’haurien de tenir coneixement. 

L’Alcaldessa diu que és una normativa estatal d’obligat compliment. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si és retroactiu. 

El Regidors Sr. Esteve Sidera diu que s’aplica a partir de l’11 d’octubre. 

 

h) Sobre el Decret 64/2012, demana quines són les altres dues empreses. 

L’Alcaldessa diu que ja li passarà els noms. De memòria només recorda que eren constructors d’aquí. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que la quantitat de 44.027 € és preu d’arquitecte i pregunta si es 
dóna per menys. 

L’Alcaldessa li contesta que és un tema d’IVA que, en apujar el tipus, es va haver de canviar els valors. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova fa notar que en els 44.027 € es diu ―IVA inclòs‖ i es contracta per l’ 
―import total‖. Demana si aquest és amb IVA inclòs. 

L’Alcaldessa diu que ja s’ho mirarà. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que al seu grup els sorprèn que no hi surtin el nom de les tres 
empreses en el decret. 

L’Alcaldessa diu que no és obligat que hi surtin. Potser en algun altre cas s’hi han posat, però no cal. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu, però, que s’acaba dient ―notificar a les altres empreses‖. 

L’Alcaldessa diu que és clar, a les tres, tot i que no cal perquè és una obra menor. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que només demana que surtin els noms al decret. 

L’Alcaldessa conclou que ja els enviaran la informació. 

  

El Plenari en queda assabentat. 
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APROVACIÓ INICIAL D’EXPEDIENT 3/2012 DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT 

 
 

Vista la conveniència d’aprovar un expedient de modificació de crèdit per raó de 

majors ingressos, per un import total de 497.249,55€, segons el detall següent : 

 
DESPESES 
 
020 920 61006 2012/2/CARRE/1 1 440.520,55 URBANITZACIO CARRERS 
020 920 61003 2011/2/CLAVE/1 3 4.611,78 SUBV. DIPUTACIO 
020 920 61004 2011/2/DIREC/1 3 4.021,73 SUBV. DIPUTACIO 
020 162 22700  1 4.729,00 SUBV. CONTENIDOR, BOSSES DIFUSIÓ 

RECICLATGE AGENCIA RESIDUS 
020 161 22501  3 14.000,00 CANON AIGUA 
020 920 61007 2011/2/CARRE/1 3 27.366,49 SUBV. DIPUTACIÓ PROJECTE CARRERS 
020 231 48000  1 2.000,00 BENESTAR SOCIAL 

   TOTAL  497.249,55  

 

INGRESSOS 
 
020 75103 2012/2/CARRE/1 440.520,55 PUOSC CARRERS 

020 75006 2011/2/CLAVE/1 4.611,78 SUBV. DIPUTACIO CLAVEGUERAM 

020 75005 2011/2/DIREC/1 4.021,73 SUBV. DIPUTACIO PLA DIRECTOR 

020 45500  4.729,00 AJUT CONTENIDOR BOSSES DIFUSIO 
AGENCIA RESIDUS 

020 30400  14.000,00 INGRESSOS CANON AIGUA 

020 76102 2011/2/CARRE/1 27.366,49 SUBV.  DIPUTACIO PROJECTE CARRERS 

020 11301  2.000,00 INGRESSOS IBI 

  TOTAL  497.249,55  

 

 

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

 

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit 3/2012 per majors ingressos, 

per un import total de 497.249,55€ segons el detall de la part expositiva. 

 

Segon.- Exposar aquest acord al públic mitjançant la publicació d’edicte al BOP per 

tal que durant els quinze dies hàbils següents al de la publicació, les persones 

interessades hi puguin formular al·legacions. En cas de no presentar-se’n, 

transcorregut el període d’informació pública l’acord esdevindrà definitiu. 
 

 

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

L’Alcaldessa diu que és com l’altre cas que ha comentat abans, s’afegeixen ingressos i despeses 
equilibrats al pressupost. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova intervé per demanar si s’ha rebut la subvenció i si les factures del 
constructor Serradell hi són incloses. 

L’Alcaldessa diu que només dues. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana per les altres. 
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L’Alcaldessa diu que estan pendents de la Generalitat. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana d’on provenen, doncs. 

L’Alcaldessa diu que al pressupost no hi havia les partides. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana que si s’hi posen és perquè s’han rebut els diners. 

L’Alcaldessa diu que no. No té res a veure amb els diners. Diu, també, que la subvenció de Diputació, 
tot sumat, és de trenta-cinc mil euros que es van aconseguir per pagar obres i projectes que anaven a 
càrrec de l’ajuntament, com les d’en Lujan. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que les d’en Lujan van entrar al fons estatal. 

L’Alcaldessa diu que la seva part sí, però això és la part de l’Ajuntament. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que si se li deuen cinquanta mil euros és tot i en el fons estatal hi 
era tot. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que una part és l’obra seva i l’altra de l’ajuntament. Aquesta part no 
era de factura, és la part de cofinançament. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana si en Lujan fa factura dels cinquanta mil. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que és cofinançament. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que, però, en Lujan fa una factura, independentment de si ho 
paga un o l’altre. 

L’Alcaldessa diu que no són part de les factures que deu la Generalitat a l’ajuntament. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana si no era de tots els deutes. 

L’Alcaldessa diu que el que donen és el que la Generalitat deu. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana si l’Alcaldessa diu que  és una factura que es deu a en Lujan. 
Si és així, demana si l’ajuntament té deutes. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu a la Regidora Sra. Liliana  Vilanova que ho està embolicant tot. Diu que 
si l’ajuntament té una obra amb part cofinançada, la Generalitat paga aquesta part i s’ha de buscar 
cofinançament. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que en el seu dia el seu grup va demanar si hi havia deutes 
diferents dels de la Generalitat i se’ls va dir que no i ara veu que sí que n’hi ha. 

L’Alcaldessa diu que ja estava acordat amb en Lujan i que són del dia a dia. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana quanta gent hi ha més. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que això són de PUOSC. És un altre concepte. 

L’Alcaldessa diu que no té res a veure amb els proveïdors. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova manté que, però, és un deute a una persona. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que, però, no és de proveïdors. 

L’Alcaldessa diu que, en relació al cànon de l’aigua, és nou i s’està canviant. Fins ara quan es cobrava, 
el que es cobrava s’ingressava a l’ACA i ara obliguen a què la part d’IVA s’hagi d’enviar a Hisenda i la 
resta a l’ACA. 

El Regidor Sr. Josep Salvans diu que, pel que es veu, el que havia de fer l’ACA ara ho fan fer a 
l’ajuntament. 

L’Alcaldessa diu que sí, que només és per al cànon. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana si són catorze mil euros els que es recullen. 

L’Alcaldessa diu que és una previsió. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova pregunta per les bosses. 

L’Alcaldessa diu que es va demanar la subvenció, conjuntament amb els pobles del Bisaura. Del sobrant 
es van demanar més coses per a la propera campanya. Continua dient que, en Benestar Social, si es 
miren els dos mil euros de més de l’IBI es destinen a teleassistència i factures de la gent assistida al 
seu domicili. 
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La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana si l’usuari final ho veurà repercutit directament. 

L’Alcaldessa diu que sí. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova pregunta si és copagament. 

L’Alcaldessa diu que sí. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana com es recaptaran els dos mil euros. 

Contesta, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Xavier Soler que, d’acord amb l’assistenta social, 
segons el grau de dependència i les famílies.  

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana tenir una reunió pel tema dels números. 

L’Alcaldessa diu que d’acord. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova, dirigint-se al Regidor Sr. Esteve Sidera, li diu que, com a regidor 
d’urbanisme, ho hauria de saber explicar. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera li contesta que si ella hi posa més interès ho entendria. 

  

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP Abstenció 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Abstenció 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

 

 

4  

MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER 2013. 

 

 

Les ordenances que han de estar vigents en el pròxim exercici de 2013, han de ser 

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

exercici del 2012. En el supòsit que sigui necessari procedir a reformar-les, les 

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

desembre de 2012. Això vol dir que han d’estar aprovades definitivament per 

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

 

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

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

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

ordenances fiscals reguladores dels tributs locals 

 

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

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

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

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

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

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

 

Per tot el que s’exposa, es proposa l’adopció dels següents acords : 
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PRIMER .- Modificar provisionalment les Ordenances Fiscals vigents que es 

relacionen tot seguit, per tal que siguin vigents en el proper exercici del 2013, 

d’acord amb la proposta següent: 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1. IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 

 

Article 6.- Quota tributària: 

 

Es modifica el tipus de gravamen dels béns immobles de naturalesa urbana,  que 

serà el següent: 

 

Béns urbans 0,81 

 

S’introdueix la liquidació de la quota de l’IBI dels béns de naturalesa urbana, en dos 

pagaments : 

 

1r 50% 2.05.2013 

2n 50% 1.07.2013 

 

Aquest fraccionament de la liquidació només s’aplicarà als càrrecs domiciliats. 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 16.- TAXA PER L’EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 

ADMINISTRATIUS 

 

Article 6 epígraf 4 .- Quota tributària :  

 

Es modifiquen les tarifes de l’article 6 epígraf 4 (fotocòpies), d’acord amb el 

redactat següent: 

 

 Euros 

Epígraf 4. Fotocòpies  

4.1. DinA 4 blanc i negre 0,10 € 

4.2. DinA 4 color 0,20 € 

4.3. DinA 3 blanc i negre 0,20 € 

4.4. DinA 3 color   0,40 € 

 

 

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29.- TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS. 

 

Article 6.- Quota tributària : 

Es modifiquen les tarifes de l’article 6 : Quota tributària, els imports de les quals 

queden amb les quantitats següents: 

 

Habitatges  Categoria dels 
carrers 
1ª. 2ª. 3ª. 4ª. 
5ª. 
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1. Per cada habitatge (el que es destina a domicili particular de 

caràcter familiar) 

2. Despatx professional (en general) 

3. Allotjaments: hotels, motels, hotel-apartaments i hostals de 

3, 2 o 1 *, pensions i cases d’hostes, centres hospitalaris, 

col·legis i anàlegs, per cada 20 places o fracció   

4. Comerços d’alimentació, forns de pa, carn, peix, economats, 

cooperatives i anàlegs 

5. Establiments de restauració : cafeteries, bars i restaurants 

6. Altres locals comercials : oficines bancàries i altres no 

expressament tarifats en els punts anteriors  

7. Establiments industrials 

      

137,14€ 

237,02€ 

 

 

237,02€ 

 

237,02€ 

237,02€ 

 

237,02€ 

351,19€ 

 

 

SEGON.- Establir una Ordenança nova, reguladora de la prestació o lloguer 

d’elements de titularitat pública municipal, amb el contingut següent : 

 

 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PEL LLOGUER D’ELEMENTS  

DE TITULARITAT MUNICIPAL 

 

 

Article 1.- Concepte 

 

D’acord amb allò previst per l’article 57 en relació amb l’article 20 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004 de 5 de març, d’aprovació del Text Refós de la Llei Reguladora de 

les Hisendes locals, s’estableix la taxa per regular el lloguer i la prestació de taules, 

taulons, cadires i cavallets i altres elements de titularitat municipal, que es 

determinen a la tarifa de l’article 4 d’aquesta Ordenança.  

 

Article 2.- Fet imposable 

 

Constitueix el fet imposable de la taxa el lloguer o la prestació, per  una activitat 

privativa o aprofitament particular, d’un o més elements de titularitat pública 

municipal com les contingudes a l’article 1, i altres elements, per extensió 

d’activitat. 
 

Així mateix, es grava l’ús de la sala de sessions de l’Ajuntament, ubicada a la 

primera planta. 

 

Article 3.- Subjectes passius 

 

Estan obligats al pagament d’aquesta taxa les persones físiques o jurídiques i les 

entitats i associacions a favor de les quals s’autoritzi el lloguer o prestació de 

material de titularitat pública municipal i/o de la sala de sessions. 

 

Per raons d’interès públic, l’Ajuntament podrà eximir del pagament de la taxa, 

sense perjudici del deure de retornar allò cedit o llogat a l’Ajuntament o, de la 

reposició del material a la situació originària. 

 

Article 4.- Quantia 

 

Les tarifes de la taxa són les següents : 
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a. Lloguer de taules o taulons : 0,40€ /taula o tauló/dia 

b. Lloguer de cadira :  0,20€/unitat/dia             

c. Lloguer de cavallets : 0,10€/unitat/dia 

d. Lloguer de la sala de sessions de l’Ajuntament per a la celebració de 

casaments  : 

 

  En horari d’oficina  50€/dia 

  Fora de l’horari d’oficina    100€/dia 

 

  

Article 5.- Bonificacions i Exempcions 

 

Estaran exemptes de liquidar la taxa pel lloguer o prestació de taules, taulons, 

cadires i/o cavallets les persones físiques o jurídiques empadronades o domiciliades 

a Montesquiu amb una antelació mínima de sis mesos, les entitats associatives de 

Montesquiu i les Administracions Locals. 

 

També estaran exemptes de liquidar la taxa per la prestació o lloguer de la sala de 

sessions de l’Ajuntament les persones que estiguin empadronades a Montesquiu 

amb una antelació mínima de 6 mesos a la data de sol·licitud d’utilització de la sala, 

als seus descendents fins al segon grau  i als veïns de Montesquiu de segona 

residència. 

En el cas de casaments , aquest requisit s’exigirà únicament d’un dels contraents. 

 

Article 6.- Liquidació de la taxa 

 

La taxa que s’estableix amb aquesta Ordenança es liquidarà a l’Ajuntament,  en el 

moment de retirar el material de préstec o lloguer i, en el cas d’utilització de la 

sala, en el moment de rebre l’autorització. 

 

Article 7.- Obligació al pagament  

 

L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en el 

moment de sol·licitar el préstec o lloguer. 

 

Article 8.-Normes de gestió 

 

Les sol·licituds de préstec o lloguer es faran per escrit adreçat a l’Ajuntament, amb 

una antelació mínima de set dies. 

Un cop notificada l’autorització, el material es retirarà de l’Ajuntament en horari 

d’oficina. 

Les autoritzacions no es podran cedir a persones o entitats diferents. 

 

El lloguer de la sala de sessions haurà de sol·licitar-se amb una antelació mínima 

d’un mes. 

 

Disposició Final 

 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació 

i restarà en vigor mentre no sigui modificada o derogada de manera expressa. 
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TERCER.- Exposar aquest acord al públic amb la publicació d’anunci al tauler 

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

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

per tal que les persones interessades puguin presentar les reclamacions que 

estimin oportunes. 

 

Transcorregut el termini d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 

els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

 

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

L’Alcaldessa diu que, d’acord amb la moció que es va aprovar l’any passat, es rebaixa l’IBI per a igualar 
el coeficient de l’any 2011. I planteja fer-ho en dos pagaments. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que ho troba bé i demana 
si es manté la puja del 10 % estatal. 

L’Alcaldessa diu que sí. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que el seu grup creu que els dos pagaments haurien de ser més 
espaiats. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Esteve Sidera per dir que s’ha proposat així 
perquè no es volia que se solapés amb altres tributs. 

L’Alcaldessa diu que s’ha rectificar i posar ―1 de juliol‖ i no ―1 de juny‖. Per al tema de les fotocòpies, 
diu que no pot quedar equilibrat donades les fotocòpies de molta gent i entitats que es fan. S’ha 
intentat de minorar el cost degut al pagament que s’ha de fer a CEDRO i per això es toquen una mica a 
l’alça. Sobre el tema residus diu que, si hom es mira l’informe econòmic, hi ha un augment del 10 % 
Això es deu al fet que segurament es canviarà d’empresa. Com que Montesquiu forma part dels 
municipis del Bisaura, en global, i abans el repartiment que hi havia, objectivament parlant, estava mal 
repartit a favor de Montesquiu, ara el % de Montesquiu es retoca. Aquesta era l’oferta més barata i la 
que sortia més a compte. Els convenis eren molt antics i ara, en fer-los de nou, s’han adonat d’aquesta 
disfunció i s’han actualitzat percentatges. L’altra empresa encara pujava més. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana si ho farà tot. 

L’Alcaldessa diu que sí, però encara s’està parlant. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana si repercutirà en la quantitat i qualitat dels contenidors. 

L’Alcaldessa diu que si es fa el canvi, la nova empresa es fa càrrec dels contenidors nous. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que és més pràctic multiproducte que separat a nivell d’usuari. 

L’Alcaldessa diu que se n’està parlant. Sobre el tema de lloguer de taules, s’ha inclòs aquesta taxa 
perquè una empresa de fora ha demanat taules per a una activitat lucrativa. I ha semblat adient que a 
una empresa privada de fora no se li podien cedir gratuïtament, com sí que es fa a les entitats locals i a 
la gent del poble. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova demana si per utilitzar la sala de plens s’ha fet el mateix raonament. 

L’Alcaldessa diu que sí. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova pregunta si haurà de pagar qui no estigui empadronat. 

L’Alcaldessa diu que sí. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova pregunta què passa si un està empadronat i l’altre no. 

L’Alcaldessa diu que no pagarien. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Josep Salvans per dir que hi troba a faltar, a 
l’article 4, que es demani una fiança. 

L’Alcaldessa diu que es va valorar però no s’hi va posar perquè només s’hi han trobat un cop. 

El Regidor Sr. Josep Salvans diu que seria per si hi ha ruptures, per prevenir-les. 

L’Alcaldessa diu que ja consta en algun punt que s’ha de tornar tal com s’ha rebut. 
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El Regidor Sr. Josep Salvans diu que no és igual la conducta si s’han dipositat diners de fiança. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Frederic Trapé per dir que una fiança és habitual 
en aquests temes. 

L’Alcaldessa diu que, vist que tothom hi estaria d’acord, s’introdueix el tema de la fiança en la proposta 
d’acord a votar. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que està d’acord amb l’IBI; no amb les escombraries perquè no 
ha vist pressupostos ni cap documentació per valorar-ho. No entén com abans l’equip de govern no 
volia canviar al Consell Comarcal i ara sí. 

L’Alcaldessa diu que el cost puja uns deu mil euros més. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que, pel que es veu, no ho acaben de tenir clar. 

L’Alcaldessa diu que l’import serà el que ha dit. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que el que es proposa aprovar és la taxa no el cost. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que la puja del 10 % la troba cara. 

L’Alcaldessa contesta que no li diu que no però no hi ha alternativa. Els municipis del Bisaura són 
dispersos. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova voldria que es valorés el porta a porta. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que encara costaria més car. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que el seu grup no té element per saber què costaria el porta a 
porta. A més, diu, els contenidors estan fatal; la gent paga un servei que no és de qualitat. 

L’Alcaldessa diu que per això es canvia d’empresa. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que es podrien explorar altres possibilitats. 

L’Alcaldessa diu que el porta a porta també s’havia valorat amb el tema dels trastos, però no s’ha 
concretat. 

La Regidora Sra. Liliana  Vilanova diu que els ha sorprès que no hi hagués la taxa del pavelló. Diu que 
l’Alcaldessa els va dir que quan es fes la reunió es parlaria d’això i que es faria quan s’aprovessin les 
noves ordenances. 

L’Alcaldessa conclou que no s’ha fet la reunió i per això no es porta l’ordenança al ple. 

  

 

 

 

 

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP Abstenció 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP Abstenció 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

 

5  

CALENDARI FISCAL PER 2013. 
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Vist que s’ha considerat convenient fraccionar en dos pagaments la liquidació en 

concepte d’Impost de Béns Immobles de naturalesa urbana, per 2013 i per als 

rebuts domiciliats, així com posar al cobrament els rebuts en concepte de taxa 

d’escombraries de manera separada al de la resta de tributs i taxes que es 

cobraven d’una sola vegada, es fa necessari modificar el calendari fiscal de 

l’Ajuntament de Montesquiu per 2013. 

 

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

 

Primer.- Modificar el calendari fiscal per l’exercici 2013, segons s’especifica  : 

 

IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA Del 4/2 al 4/4 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS 

DOMICILIATS   

 

 

NO DOMICILIATS 

 

1r 50% 2/05/2013 

2n 50% 1/07/2013 

 

Del 5/4 al 5/6 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES ESPECIALS Del 5/4 al 5/6 

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES Del 5/9 al 5/11 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS Del 5/9 al 5/11 

ALTRES TRIBUTS  

CLAVEGUERAM, GUALS (DELEGAT A L’ORGT)I 

CEMENTIRI 

ESCOMBRARIES 

 

 

Del 5/9 al 5/11 

Del 4/10 al 4/12 

 

 

Segon.- Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 

de Barcelona,  als efectes del cobrament dels impostos i taxes quina recaptació té 

delegada per l’Ajuntament. 

 

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

 

 

6 ELECCIONS PARLAMENT CATALUNYA 25.11.2012 

SORTEIG MESA ELECTORAL 

 

 

Resultant que la convocatòria d’Eleccions Autonòmiques a Catalunya, aprovada pel 

Decret 104/2012, d’1 d’octubre, de convocatòria d’eleccions al Parlament de 

Catalunya i de la seva dissolució, i de conformitat amb l’article 26 de la Llei 5/1985, 

de 19 de juny, del règim electoral general, s’ha de procedir, entre els dies vint-i-

cinquè i vint-i-novè posteriors a la convocatòria, a la designació per sorteig públic 

entre la totalitat de les persones incloses a la llista d’electors de la mesa electoral, 
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que sàpiguen llegir i escriure i siguin menors de setanta anys, del president i els 

vocals de la mesa.  

 

Resultant en virtut de reiterats acords de la Junta Electoral Central, en especial l’ 

Acord de 9 de febrer de 2.000 sobre el sorteig per a designació dels ciutadans que 

han de formar part de les meses electorals, que estableix: “La designació dels 

membres de les meses electorals correspon als ajuntaments en ple, en sorteig 

públic —i no a l’alcalde ni a una comissió designada pel ple ni a un altre membre de 

la corporació en qui delegui el ple— que s’ha de celebrar sota la supervisió de la 

Junta Electoral de Zona —de la que el secretari de l’ajuntament n’és delegat—, el 

què es tradueix en l’adopció de les mesures que aquella consideri, en el seu cas, 

procedents”.  

 

Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS : 
 
Primer.- Procedir a realitzar el sorteig públic amb l’objecte de designar als 

presidents i vocals de la mesa electoral, així com a dos suplents per a cadascun 

dels membres de la mesa. 

 

Segon.- De conformitat amb els resultats del sorteig, designar als següents 

membres de les meses electorals: 

 

DISTRICTE 01, SECCIÓ 001, MESA  ÚNICA. 

 

TITULARS 

 

— Presidenta: Sra. Eva Gil Pastor, N.I.F. 37330797A, Electora núm. 272. 

— Vocal 1r.: Sr. Joan Freixer Serradell, N.I.F. 77731267F, Elector núm. 245.  

— Vocal 2n.: Sra. Mª Estel Brugarola Llinàs, N.I.F. 77303713T, Electora núm. 81. 

 

SUPLENTS 

 

— De Presidenta: Sra. Mª Soledad Jiménez Nájera, N.I.F.53288839R, electora núm. 

320. 

— De Presidenta: Sra. Mª Lourdes Fíguls Tomás, N.I.F.77312871G, electora núm. 

235. 

— De 1er Vocal : Sr. Isaac Lucena Solano, N.I.F.77477121B, elector núm.350. 

— De 1er Vocal: Sra. Lourdes Tomás Boixader, N.I.F.77726428K, electora núm. 

648. 

— De 2n Vocal: Sr. Oliver Marañón Sánchez, N.I.F.43545661Z, elector núm. 353. 

— De 2n Vocal: Sra. Mª Dolores Jerez Poblet, N.I.F.43625306X, electora núm. 317. 

 

 

TERCER. Notificar l’esmentada designació com a President i Vocals de la mesa 

electoral, als interessats, en el termini de tres dies. 

 

QUART. Comunicar el present acord a la Junta Electoral de Zona. 

 
 

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

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Sra. Liliana  Vilanova per dir que celebren que 
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aquest acte es faci en el Ple, com ja havien reclamat sempre. 

Contesta, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Esteve Sidera que, però, sempre s’havia convidat 
a tothom. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que l’últim cop va venir de casualitat. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera contesta que ell diria que es va convidar. 

  

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

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

 
MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC, APM-CUP I CIU. 

 
 

7  

MOCIÓ DEL POBLE DE MONTESQUIU  PER LA CREACIÓ D’UN ESTAT 

PROPI PER CATALUNYA 

 

A la consulta popular celebrada al poble de Montesquiu el dia 13 de desembre de 

l’any 2009, una part important de montesquiuencs i montesquiuenques van 

expressar de manera sobirana i compromesa el seu desig de viure en un país lliure i 

independent segons es desprèn dels següents resultats: 

 

Vots emesos 382 (49,1%), 

SI: 362 (95,26%), 

NO: 14 (3,68 %),  

BLANCS: 4 (1,05%), 

NULS: 2 (0,52%). 

Aquest fet no és un fet aïllat, puig que els seus ciutadans sempre han manifestat 

democràticament el seu sentir i voler, com a poble català, sobirà, lliure i 

independent, a les urnes. No en va, en el referèndum de 1947 de la Ley de 

Sucesión del Estado, quan tot el muntatge era per a que tothom digués ―SI‖, 

Montesquiu va dir ―NO‖. És així que podem evidenciar que, les arrels democràtiques 

i aquest sentir i voler del poble de Montesquiu, abans anomenat, venen de lluny i 

en són molt profundes.  

 

És, en conseqüència, de l’ensenyament rebut de manera tant assenyada dels 

nostres avantpassats, i fent honor a ells i a nosaltres mateixos que, aquests 

resultats animen a la subscripció de la present moció a declarar el poble de 

Montesquiu moralment com a territori català lliure i sobirà, a l’espera que el 

Parlament de Catalunya, de manera sobirana, estableixi la legislació d’un futur 

estat català lliure, independent, democràtic i social. Mentrestant, i de manera 

provisional, resta vigent la legislació de l’Estat Espanyol i tota aquella d’àmbit 
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internacional que empara i protegeix els drets socials i els drets dels pobles a 

decidir el seu propi futur. 

 

Els acords proposats estan determinats per la progressiva gravetat de la situació 

econòmica i conseqüent deriva d’exclusió social que suporten molts i moltes dels 

vilatans i vilatanes de Montesquiu, i per extensió de tot el poble de Catalunya com 

a conseqüència de les polítiques aplicades per l’Estat Espanyol. Avui l’atur afecta a 

més de 821.000 persones (INE 2on Ter ); el 20% es troba al llindar de la pobresa; 

el 40% d’activitats econòmiques estan en greu perill de desaparició, el dèficit fiscal 

de Catalunya equival al 8% del seu producte interior brut, això suposa, a hores 

d’ara, uns 16.409 milions d’euros per Catalunya i 2.251 euros per cada 

montesquiuenc i montesquiuenca anualment. És, doncs, davant d’aquest context 

crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos 

col·lectius i del bé comú, generant un clima de confiança i esperança del poble 

català. 

 

L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per administrar els recursos 

públics de forma eficient i per garantir un funcionament ordenat de les seves 

institucions financeres supervisores, amb el Banc de Espanya en primer lloc. És un 

Estat que camina cap a la fallida econòmica i està immers en una progressiva 

desacreditació internacional.  Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada les 

seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, 

causant així uns greus perjudicis al poble de Catalunya, fet que genera una 

important distorsió en la seva imatge internacional. Aquesta conducta de 

deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal 

insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos 

imprescindibles per el bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels 

Ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran 

grans canvis legals que atemptarien, si es donen, contra l’autonomia local i, fins i 

tot, contra la pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquest 

presta al conjunt de la ciutadania. 

 

Sentències restrictives d’estatuts referendats, reformes educatives que posen en 

qüestió la unitat de la llengua catalana, decisions legals davant de certs actors que 

impunement mantenen els seus privilegis, polítiques econòmiques allunyades del 

teixit productiu català, dificultats permanents perquè els catalans i catalanes puguin 

mostrar-se al món segons la seva identitat, dèficit crònic de finançament i gestió 

d’infraestructures, amenaces permanents de sancions i restriccions per part de 

l’Estat Espanyol en relació a l’estatus administratiu i competencial de Catalunya, 

etc., fan que el poble català se senti ferit en la seva dignitat i vulgui emprendre 

decidit el camí a la seva emancipació nacional. 

 

Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la 

seva cultura, el seu territori físic i tot el llegat de la seva història per fer front a les 

dificultats del present i afrontar el futur amb esperança. 

 

Per tots aquests motius, i principalment per preservar el benestar dels 

montesquiuencs i montesquiuenques, i per tal d’impedir que l’agreujament 

d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de 

degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa 

de les classes treballadores, i sobretot, veient com la ciutadania del poble de 

Montesquiu ha respost a la campanya ―no la despengis‖, de l’Assemblea Nacional 

Catalana, com, també, en la diada de l’onze de setembre a la ciutat de Barcelona, 
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en aquesta manifestació massiva on hi participaren molts montesquiuencs i 

montesquiuenques (tots els que ho pogueren fer i que eren menys dels que ho 

volgueren fer), on el poble de Catalunya ha parlat i s’ha expressat amb tanta 

claredat, dient: ―és l’hora de la independència nacional‖, aquest Ajuntament reunit 

es proposa l’aprovació dels següents acords: 

 

 

PRIMER.- Declarar moralment Montesquiu territori lliure i sobirà. 

SEGON.- Donar ple i total suport a la resolució aprovada per el Parlament de 

Catalunya el passat 27 de setembre en la que s’insta al govern a fer una consulta 

per tal que el poble de Catalunya pugui determinar lliurement i democràticament el 

seu futur. 

TERCER.- Sotmetre a consideració del President de la Generalitat i el Parlament de 

Catalunya que iniciïn en el termini més breu possible, i en tot cas abans del dia 11 

de setembre del 2014, el procés de declaració de sobirania nacional catalana i 

convoquin els referèndums i comicis necessaris per preparar de manera convenient 

la transició cap al nou estat català. 

QUART.- Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la creació d’un 

Govern d’unitat nacional que acordi, amb caràcter immediat les mesures que cregui 

convenient que ordenin la transició fins a la constitució de l’Estat Català i, en 

especial les següents: 

- Que les banderes oficials seran la local, la senyera i fins al dia de la 

independència l’estelada. 

- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 

resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la 

vida pública o acadèmica catalana. 

- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació 

prèvia per a realitzar llurs funcions dins el territori de Catalunya. 

- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la 

Unió Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic. 

CINQUÈ.- Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya,durant aquest 2012,  

que prepari totes les estructures institucionals necessàries de l’Estat Català, i que 

creï politiques actives de foment de l’economia productiva, de politiques socials 

avançades, i a la recuperació de la dignitat i el benestar de tot el poble català, i a 

que iniciï immediatament les negociacions amb la comunitat internacional per al 

reconeixement de l’Estat Català, amb especial orientació vers la Unió Europea de la 

qual en som ciutadans avui. 

SISÈ.- Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Montesquiu a totes aquelles 

organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen a favor dels drets 

nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país. Mostrar a través de 

l’Associació de Municipis per la Independència i conjuntament amb ella el nostre 

suport a l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les 

llibertats nacionals. 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
 

 

 

 

 

Acta Ple 30.10.2012  

 
- 19 - 

 

SETÈ.- Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a la 

resta de territoris integrants de la Nació Catalana i demanar al Parlament de 

Catalunya que malgrat aconseguir l’objectiu d’independència de la comunitat 

autònoma de Catalunya no es renunciï a la Nació Catalana. 

VUITÈ.- Des de l’Ajuntament  de Montesquiu, apel·lem a l’esperit cívic de tota 

Europa i en especial a l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució 

democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, 

l’amistat, la solidaritat i la germanor entre els pobles del món. 

NOVÈ.- Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 

Presidència del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del 

Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al 

Parlament Europeu, a l’Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya . 

DESÈ.- Fer arribar la present Moció d’independència, a l’Assemblea Nacional de 

Catalunya l’Òmnium Cultural, per a que difonguin i expandeixin aquesta Moció 

d’independència, a tots els municipis i a totes les associacions civils, i que estiguin 

al nostre costat en la defensa d’aquesta decisió presa per la unanimitat dels 
representants del Ple, elegits democràticament pel poble de Montesquiu. 

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

L’Alcaldessa diu que és una moció presentada conjuntament pels grups municipals. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Josep Salvans per fer notar que la proposta que 
ara es porta al Ple no és exactament com la que s’havia quedat. 

L’Alcaldessa diu que quan es va redactar la primera moció no s’havia aprovat la declaració al Parlament 
de Catalunya. 

El Regidor Sr. Josep Salvans diu que el que ell diu és que l’ordre no era aquest. Primer hi ha d’anar el 
que fa referència al municipi de Montesquiu. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Frederic Trapé per dir que ell defensa fer menció 
primer al Parlament de Catalunya. Tot i defensar una moció del poble de Montesquiu, el Parlament és el 
màxim òrgan democràtic votat per tots. L’ordre hauria de ser primer el suport a la declaració del 
Parlament i després la referència a Montesquiu. Diu que veu bé la moció, amb aquest ordre. 

El Regidor Sr. Josep Salvans manifesta que ell no diu que no li agradi. Només que no veu bé començar 
la moció parlant del Parlament de Catalunya. Si s’hagués respectat l’acord aquesta punt hauria estat al 
final. 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Sra. Liliana Vilanova per dir que ja la perdonaran 
amb aquesta discussió. S’ha fet reunions i al final h i ha canvis; per tant, no sap perquè es van fer les 
dites reunions. Ara, continua dient, això hauria de ser un pur tràmit i votar-ho. 

El Regidor Sr. Josep Salvans demana com és que s’ha canviat l’ordre. 

L’Alcaldessa diu que després de parlar amb tots els grups s’ha considerat que era la millor opció perquè 
tothom la votés. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova es pregunta per què això no es podia dir en el moment de les reunions 
prèvies. Diu que el seu grup ha fet un esforç per acceptar que no hi hagi alguns punts (―moralment 
exclòs‖, ―Països Catalans‖) que consideraven claus. Diu que han acceptat rebaixar la moció i demana 
que ara no es canviïn més les coses, si us plau.  

L’Alcaldessa diu que han intentat consensuar-la entre tots. I si hi ha discrepàncies bé que s’han de 
solucionar. 

El Regidor Sr. Josep Salvans diu que el text hi és, però després es fan canvis. 

L’Alcaldessa li diu que en el correu que li ha enviat abans del ple ja estava canviat i s’adjuntava el 
document final. 
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El Regidor Sr. Josep Salvans diu que segurament és així, però no es deia res del canvi en el text del 
correu, diu que deia que ―tota la resta és igual‖ i no ha estat així. Ell diu que entén que és una moció 
del poble de Montesquiu. 

L’Alcaldessa li diu que quan han parlat aquest matí ella ha entès que ell ja s’ho havia mirat. 

El Regidor Sr. Josep Salvans insisteix que la gent de la comissió de treball va quedar que la referència al 
Parlament de Catalunya anava a l’últim punt. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si la referència al Parlament de Catalunya es pot posar al punt 
segon. 

El Regidor Sr. Frederic Trapé diu que hi ha moltes coses que, entén, que no toquen i les ha acceptat. Per 
exemple, la data del 2014, quan a la declaració del  Parlament ja es diu que serà ―en la propera 
legislatura‖; o el quart punt també. Un consens, diu, és que tothom afluixi. Si depengués d’ell hauria fet 
un argumentari dient que s’aprovava el que el Parlament aprovà en el seu dia. 

El Regidor Sr. Josep Salvans li diu que això és una moció del poble de Montesquiu i no del Parlament de 
Catalunya. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que aquest debat, ara, no s’hauria de tenir. Si hi ha por de ser 
detinguts els del seu grup diu que aporten –les acompanya per ser adjuntades a l’expedient del Ple- un 
document d’autoinculpació d’ella mateixa i del seu company de grup. Les han entrat pel registre 
d’entrada i vol que s’incorporin a l’expedient i que s’aportin a on calgui si és necessari. 

L’Alcaldessa demana no donar-hi més voltes i votar. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana per què no agrada. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera contesta que perquè havia d’haver quedat tancat a la comissió de treball. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que per això no li agrada aquest joc d’última hora. Diu que el seu 
grup ha renunciat a punts irrenunciables, com podia ser la referènia a en Franco i altres, i resulta que 
encara no hi ha la moció tancada. 

El Regidor Sr. Josep Salvans diu que el seu grup continua creient que el primer punt ha parlar de 
Montesquiu i no del Parlament. 

El Regidor Sr. Frederic Trapé diu que ell vol aprovar la moció i que hi ha moltes coses a les que tothom 

ha renunciat. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que si l’argumentari comença parlant de Montesquiu és lògic que 
el primer punt també en parli. 

Finalment, s’arriba al consens per tal que el primer punt de la moció a aprovar sigui el que fa referència 
al poble de Montesquiu i així es reflecteix en la proposta d’acord final, que és la transcrita en la part 
explicativa. 

L’Alcaldessa diu que, fet aquest canvi de consens, el troba bé per lògic. 

El Regidor Sr. Josep Salvans diu que no queda modificada la moció però és molt diferent començar 
parlant de Montesquiu o del Parlament. 

El Regidor Sr. Frederic Trapé diu que ell preferia que primer parlés del Parlament i després de 
Montesquiu perquè és el que li havien aconsellat des del partit. 

L’Alcaldessa diu que tothom ha de ser conscient que no s’actua per covardia sinó per prudència. Diu que 
el que la fa patir és que no se sap què passarà i podria ser que , com que es miraran totes les actes, 
algun dia es despengin i el govern central retingui el fons mensual i d’aquesta manera es podueixi un 
problema econòmic greu per a l’Ajuntament. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que si passa serà un tema de país. 

L’Alcaldessa diu que no per aprovar la moció s’ha de deixar de ser prudent perquè té una 
responsabilitat. 

El Regidor Sr. Frederic Trapé diu que entén el que diu l’Alcaldessa. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que si s’ha d’aprovar una moció que no impliqui res, no la votaran. 
Si ha de ser de cara a la galeria, no la votaran. S’ha d’anar fins al final, passi el que passi. 

L’Alcaldessa, finalment, agraeix la postura de tots els regidors. 
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Sotmès a votació, s’aprova segons el detall següent: 

Sra. Elisabet Ferreres Vergés ERC A favor 

Sr. Esteve Sidera Jubany  ERC A favor 

Sr. Xavier Soler Llopis  ERC A favor 

Sra. Glòria Martínez Rodríguez ERC A favor 

Sr. Josep Salvans Codina APM-CUP A favor 

Sra. Liliana Vilanova Orriols  APM-CUP A favor 

Sr. Frederic Trapé Farrés CIU A favor 

 

8  

PRECS I PREGUNTES 

 

Pel grup municipal d’APM-CUP, la Regidora Sra. Liliana Vilanova formula les 

següents preguntes : 

 

 

1a) Si pot fer una valoració de la Fira de la Nou? Quantes parades hi havia de fora? 

Quantes de Montesquiu? I per què no es va convidar a l’oposició? 

 

Contesta, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Xavier Soler per dir que la 

idea va sortir de l’Ajuntament i ho va organitzar una comissió de festes. 

 

Intervé, amb permís de la Presidència, la Regidora Sra. Liliana Vilanova per dir que 

no digui ―ajuntament‖ sinó ―equip de govern‖. 

L’alcaldessa respon que l’ajuntament són tots. 

El Regidor Sr. Xavier Soler diu que va semblar que es van anar animant i 

l’associació de comerciants va voler organitzar la d’enguany. Es van convocar totes 

les entitats per si volien adherir-s’hi. Les parades es van convocar segons la 

temàtica i es va fer extensiu a d’altres firaires. El dia no va acompanyar perquè va 

ploure i es va decidir tralladar-la a la pèrgola. Amb aquesta decisió, dos o tres no hi 

van estar d’acord i van decidir marxar. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que allò era un campi qui pugui i va ser una 

errada no tenir un pla B. 

El Regidor Sr. Xavier Soler contesta que el Pla B era el pavelló. A la pèrgola no hi 

van anar els que hi havien d’anar. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que ningú no va prendre mides a la pèrgola. 

El Regidor Sr. Xavier Soler contesta que per això no era el pla B, la pèrgola. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que no és lògic que el seu grup se n’hagi 

d’assabentar per la gent. 

Intervé, amb permís de la Presidència el Regidor Sr. Frederic Trapé per apuntar que 

ell ho va saber a través dels comerciants. 

El Regidor Sr. Xavier Soler diu que és igual que quan una entitat munta una 

activitat. 
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La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que ells van rebre la carta el dia 5 de 

setembre. 

El Regidor Sr. Xavier Soler diu que la reunió es va fer a finals d’agost. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que es podia haver comentat. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Esteve Sidera per apuntar que 

sí es va dir. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que ho tinguin present per a l’any que ve. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Josep Salvans per demanar 

quina valoració en fa l’equip de govern. 

L’Alcaldessa diu que encara no s’han reunit. 

El Regidor Sr. Josep Salvans demana, doncs, quina valoració en fan els firaires. 

L’Alcaldessa contesta que estan molt contents els que van venir. Potser de cara a 

l’any que ve, fins i tot, algun va demanar de mantenir la fira a la pèrgola. 

El Regidor Sr. Josep Salvans creu que és millor al carrer. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Esteve Sidera per dir que, en 

aquella zona, hi ha més espai que al carrer. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que ella ho faria on hi ha el mercat. 

L’Alcaldessa manifesta que seria bo allargar-ho. 

El Regidor Sr. Xavier Soler diu n’hi havia vint-i-sis (26), de trenta-dos (32) 

previstos. 

El Regidor Sr. Josep Salvans diu que ell va parlar amb algun firaire i  li van 

comentar que si la fira era per a tot el dia s’hauria d’allargar fins a les 8 ò  les 9 del 

vespre i no  fins a les 6 de la tarda. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera conclou que estava previst lligar la fira amb el conte 

que s’havia de fer a les 6 de la tarda. Ha estat el primer cop i es tracta de millorar, 

acaba dient. 

 

2a) Com es valora el casal d’estiu? 

 

El Regidor Sr. Xavier Soler diu que es valora bé. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si les coses van funcionar. 

El Regidor Sr. Xavier Soler contesta que no, però que quan es contracta gent no se 

sap, a priori, si funcionarà. N’hi va haver una amb molta experiència i una altra que 

no. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana com es va fer la selecció. 

El Regidor Sr. Xavier Soler diu que a una ja se la coneixia com treballava i l’altra es 

va seleccionar a través de currículum. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si la tieta d’una d’elles treballa amb el 

regidor. 

El Regidor Sr. Xavier Soler, interpelat directament, contesta que no. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si s’ha demanat opinió als pares i si hi 

ha hagut queixes. 

El Regidor Sr. Xavier Soler diu que s’ha consultat a alguns pares i, de queixes, n’hi 

ha hagut com sempre. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana quan es cobrirà la baixa de la Sra. Laura 

Colomer. 

El Regidor Sr. Xavier Soler contesta que el més aviat possible. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si es farà a través de currículums i si es 

dirà a la Marisol. 

El Regidor Sr. Xavier Soler diu que se li ha comentat, però que són temes molt 

delicats. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que actualment qui carrega amb tota la feina 

és l’altra persona que hi ha i no es veu cap solució. 
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L’Alcaldessa intervé per dir que ahir va parlar amb la Sra. Laura Colomer. Es volia 

saber quan duraria seva baixa i això fa que s’al·lenteixi la substitució. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu  que, al respecte, vol fer un prec al Regidor 

Xavier Soler: li diu que no es comunica amb les dues persones que treballen a la 

llar d’infants quan és el màxim responsable. Diu que, des de la CUP, no li demanen 

que plegui però sí que es parteixi la regidoria perquè ell no pot continuar en 

aquesta àrea quan no assisteix a les reunions. 

El Regidor Sr. Xavier Soler diu que no hi va perquè no li volen, que ell era aquí 

quan es va fer la reunió. 

L’Alcaldessa intervé per dir que elles van demanar que no entrés a la reunió. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que, però, el Regidor no hi va. 

El Regidor Sr. Xavier Soler manifesta que no va anar a una reunió que ell mateix va 

convocar perquè no li van voler. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que els de l’equip de govern estan enrocats. 

El Regidor Sr. Xavier Soler li demana si ella sap si ell parla amb les dues Laures. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que ella no comunica res en nom d’elles, sinó 

que parla com a grup polític municipal i la Laura no hi intervé per ser part 

implicada. 

El Regidor Sr. Xavier Soler diu que creu que és un tema personal entre ell i la Sra. 

Laura Reina. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que li és igual. Que ella parla respecte al 

servei públic i pensa que no pot continuar estant al davant de la regidoria. 

El Regidor Sr. Xavier Soler li diu que com que és un prec, ja està fet. Simplement 

vol fer constar que l’ha saludada dos cops i li gira la cara, però ja està. Mentre 

funcioni, diu, la llar d’infants no hi ha cap problema. Diu que li respecte el seu prec. 

L’Alcaldessa diu que s’ha de trobar una solució a aquest moment. A les reunions 

sempre hi havia estat en Xavier Soler. Per tant, queda fet el prec. 

 

3a) Poden valorar les obres del Carrer Nou i Carrer Sant Boi? Hi ha esquerdes i el 

paviment s’aixeca. 

 

L’Alcaldessa diu que ha parlat amb el constructor i que no s’acceptarà l’obra fins 

que això se solucioni. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si s’aixecarà, de nou, el carrer. 

L’Alcaldessa diu que s’ha d’esperar un temps per saber-ho. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Esteve Sidera per dir que es 

va fer amb vent l’obra i per això s’aixeca. Diu que ara, com que ve el fred, no es 

pot fer. 

 

4a) Quan comencen les obres del Carrer del Ter? Es va dir que es farien després de 

l’estiu i no s’han començat. 

 

L’Alcaldessa contesta que, de moment, no s’ha començat perquè no hi ha el 

finançament del FEDER. Primer l’hauria de pagar l’ajuntament perquè després es 

rebés la subvenció del FEDER. S’esperava que la Diputació de Barcelona tragués 

una línia, després de l’estiu, que serviria per no haver d’avançar els diners, però no 

ho ha fet. 

 

5a) S’ha comunicat a tots els treballadors que no cobraran la paga extra de Nadal? 

 

Contesta el Regidor Sr. Esteve Sidera per dir que com a tothom. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que ella ha parlat amb una persona i no en 

tenia ni idea. 
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L’Alcaldessa diu que oficialment no s’ha dit però que tothom ho sap. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si l’Alcaldessa també deixarà de cobrar 

aquesta paga extra. 

L’Alcaldessa respon que segurament sí. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana a on anirà aquest sobrant. 

L’Alcaldessa diu que això està pendent. 

 

6a) Com està el conveni laboral? 

 

L’Alcaldessa diu que està denunciat i que les recents reformes laborals converteixen 

els convenis en obsolets. 

 

7a) Sobre la substitució de la persona de la brigada, dieu que es va fer per màxima 

urgència. De totes les persones possibles, com es va triar? I què es va valorar? 

 

Contesta el Regidor Sr. Esteve Sidera que es va valorar la disponibilitat, experiència 

i situació familiar. 

8a) Quins són els ingressos del pavelló? 

 

L’Alcaldessa contesta que uns vuit-cents (800) euros, tot i que ja li confirmarà. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si hi ha hagut molts particulars i no 

equips. 

L’Alcaldessa contesta que no. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana quantes entitats que l’utilitzen paguen. 

L’Alcaldessa diu que, fins ara, entitats de Sora, Ripoll, grups de futbol sala d’aquí i 

de Sant Quirze de Besora. A més, diu, ara començarà la temporada. 

 

9a) Quantes empreses del tema de la F...? 

 

L’Alcaldessa diu que ja li passarà. 

 

10a) S’ha fet res sobre la protectora d’animals? 

 

L’Alcaldessa diu que hi ha una reunió pendent en el Consell Comarcal d’Osona. 

 

11a) A quina part de la comptabilitat es comptabilitza l’efectiu que entra a 

l’ajuntament? 

 

L’Alcaldessa diu que ja li dirà. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si es fan pagaments en efectiu. 

L’Alcaldessa diu que molt pocs. 

 

12a) Quan es farà el ple del pressupost? 

 

L’Alcaldessa diu que no hi ha data, encara. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si es deixarà participar a l’oposició. 

L’Alcaldessa diu que tot just s’estan elaborant els números, però que poden quedar 

un dia i ho poden mirar entre tots. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que voldria saber el detall de les partides. 

 

13a) Al Ple passat es va aprovar el compte general 2011. Hi van haver al·legacions? 

 

L’Alcaldessa diu que no.  
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14a) Per què es paga una empresa per a tallar la gespa de la piscina? 

 

Contesta el Regidor Sr. Esteve Sidera dient que perquè l’estat ha de ser òptim. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta si no ho pot fer la brigada. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera contesta que no perquè no donen l’abast. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si no es podria contractar algú. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que no perquè legalment no es pot. 

 

15a) El portàtil de l’anterior secretari de l’ajuntament era seu? 

 

L’Alcaldessa diu que sí. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova manifesta que li sembla que en va pagar la meitat 

l’ajuntament i, si és així, l’hauria de tornar. 

L’Alcaldessa diu que s’ho estudiarà. 

 

16a) Fa molt temps que hi ha instàncies presentades sense contesta. A la Junta de 

Govern Local del 22 de novembre de 2011 s’acorden respostes. Sorprèn que no ens 

hagueu dit res. 

 

L’Alcaldessa contesta que algunes sí que s’han contestat, es van fent. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova vol precisar que algunes, però no totes. I que no 

es tracta de fer-ho al cap d’un any. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Esteve Sidera per dir que es 

fa quan es pot. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que es va aprovar una moció on es deia que 

es respectarien els terminis. 

 

17a) Si poden explicar el tema de Conats Montesquiu? 

 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que havia de presentar el projecte tècnic adequat, 

se’l va requerir perquè ho fes. 

L’Alcaldessa diu que van arribar queixes que semblava que s’hi treballava i se’ls va 

requerir els permisos i, al final, no va dur res i es va clausurar. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana si continua treballant. 

L’Alcaldessa diu que no se’n té constància. 

El Regidor Sr. Esteve Sidera diu que serveix de petit magatzem. 

 

18a) Sobre la pròrroga de la llicència dels germans Martin, fins quan es pot 

prorrogar? 

 

L’Alcaldessa diu que, si l’arquitecte ho ha informat, és que es pot fer. 

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

moment, no s’ha construït res. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que ho diu pel tema de la caducitat. 

 

19a) Si poden explicar l’acceptació d’ajut de clavegueram de la Diputació de 

Barcelona. 

 

L’Alcaldessa diu que és el del Papitu. 

 

20a) Si poden explicar el conveni de retorn del cànon de residus municipals? 
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L’Alcaldessa diu que és en funció de les tones recollides d’orgànica. Tot i que encara 

no se n’ha rebut cap, anirà sobre uns vuit mil (8.000) euros. 

 

21a) Sobre l’acceptació d’ajudes de Diputació de Barcelona, què es farà per 

activitats educatives i pel suport al servei de menjador de la llar d’infants? 

 

El Regidor Sr. Xavier Soler diu  que no n’han parlat encara. 

L’Alcaldessa diu que es farà el que tingui a veure amb les ajudes. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova apunta, però, que no hi ha menjador. 

L’Alcaldessa reitera que faran el que faci falta. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que l’ajuda és del 2 de maig de 2012. 

L’Alcaldessa diu que es destinaran a les despeses de la llar. Quan s’hagin utilitzat ja 

li diran en què. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que s’han de gastar el 2012. 

L’Alcaldessa conclou que ja es valorarà. 

 

22a) Sobre l’acceptació d’ajudes de Diputació de Barcelona, què es farà sobre 

serveis socials bàsics i atenció domiciliària? 

 

L’Alcaldessa diu que són les fitxes que cada any es demanen per invertir en serveis. 

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

s’utilitzen pel servei. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana que, com que d’activitats no se’n fan 

d’aquests temes, si es destinaran a altres assumptes. 

Intervé, amb permís de la Presidència, el Regidor Sr. Xavier Soler per dir que no 

s’ha fet mai així, que tenia a veure amb les famílies. 

L’Alcaldessa diu que és per a la despesa del servei. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova diu que aquests diners no s’havien vist mai. 

El Regidor Sr. Xavier Soler diu que potser no s’havia donat mai. 

 

23a) Quines són les millores en servei d’aigua? 

 

El Regidor Sr. Esteve Sidera contesta que és la maquinització del servei. Diu que no 

sap si ha arribat. 

 

24a) Demana si poden explicar el donar compte de la campanya de recollida de 

residus 2011/12 atorgat per l’agència de residus, que consta a l’acta de Junta de 

Govern Local de 4 de setembre de 2012. 

 

L’Alcaldessa diu que ho ha de mirar per poder contestar. 

 

25a) Demana sobre l’acceptació d’àrids matxembrats de residus de la construcció. 

 

L’Alcaldessa diu que ho dóna la Generalitat. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova demana com es reben aquests diners. 

L’Alcaldessa diu que són per arreglar el camí del cementiri. 

La Regidora Sra. Liliana Vilanova pregunta què s’ha utilitzat i si s’ha tret del 

municipi. 

Contesta l’Alcaldessa que no, ho porta l’empresa. 
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I no havent-hi cap més  assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, 

quan passen 5 minuts de les 7 de la tarda,  de la que s’estén la present acta. En 
dono fe.  

 

 Vist-i-Plau       El Secretari 

        L’Alcaldessa            

 

 

 

 

Elisabet Ferreres Vergés          Jaume Salés Malian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


