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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2014 

 
 
REGIDORS ASSISTENTS: 
Sra. M. Rosa Vestit 
Sra. M.Teresa Espadaler 
Sr. Joan Ramon Serra 
Sra. Núria Masnou 
Sra. Marta Parcerisas 
Sra. M. Isabel Vergés 
Sr. David Mascarella 
Sr. Pere Colom  
Sra. Montserrat Carrera 
Sr. Enric Batllori  
 
SECRETARI: 
Sr. Pere Gibert 
 
REGIDORS ABSENTS: 
Sra. Marta Basco 
 
Sant Quirze de Besora, trenta de setembre de dos mil catorze, essent dos quarts de deu del 
vespre, es reuneixen al Saló de Sessions de la Casa de la Vila, per celebrar Sessió Ordinària, en 
primera convocatòria, i sota la Presidència de la Senyora Alcaldessa, M.Rosa Vestit i Villegas, 
els/les senyors/es Regidors/es de C.I.U. M.Teresa Espadaler Casellas, 1a Tinent d’alcaldia,  
Joan Ramon Serra i Solà, 2n Tinent d’alcaldia, Núria Masnou i Pujol, i Marta Parcerisas i 
Viñas, i els/les senyors/res Regidors/res d´E.R.C.  Isabel Vergés i Pérez, David Mascarella i 
Terradellas,  Pere Colom i Codina, Montserrat Carrera Gonzalez  i Enric Batllori i Asbert.  
 
Ha excusat la seva assistència la  senyora Marta Basco i Mascaró per motius laborals,  tots ells 
assistits per mi, Pere Gibert i Capellades, Secretari de la Corporació. 
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Declarada oberta la sessió per la senyora Presidenta, es passa tot seguit a l’examen dels 
assumptes que figuren en l´Ordre del Dia, sobre el que es prenen els següents ACORDS: 
 
1r.- APROVACIÓ ACTES DE LES DUES SESSIONS ANTERIORS 
 
Havent-se entregat prèviament als senyors regidors l’esborrany de les actes de les dues  
sessions  anteriors, es donen per llegides i s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels 
assistents. 
 
2n.- APROVACIÓ PADRÓ D’HABITANTS DEL MUNICIPI A 1 D E GENER DE 2014 
 
La senyora Presidenta informa al Ple del resultat de la gestió del Padró Municipal d’Habitants a 
1 de gener de 2014, amb la xifra final de 2148, dels quals, Homes 1052 i Dones 1096, amb 
veïns procedents de 27 nacionalitats diferents, essent els de major nombre: 73 de Marroc, 59 de 
Bulgària, 33 de Senegal i 15 de Romania, etc... 
 
El que s’aprova per unanimitat dels assistents, deu vots a favor i cap en contra.  
 
 
3r.- APROVACIÓ NOUS CONTRACTES MENORS D’ARQUITECTE I ENGINYER 
MUNICIPAL  
 
La senyora Presidenta diu que es proposa al Ple l’aprovació d’una nova contractació dels 
serveis d’Arquitecte Municipal a favor del senyor Josep Terricabras Castells, Arquitecte, 
col·legiat núm. 43876/6 del COAC i d’Enginyer Municipal a favor del senyor Xavier Masip 
Otzet, Enginyer de camins, canals i ports de l’empresa “Terrer d’Enginyeria i Consultoria, 
S.L.”  per un any, des de l’1 de setembre de 2014 fins el 31 d’agost de 2015, amb ampliació de 
la dedicació actual fins a 10 hores setmanals presencials, que inclou totes les funcions 
d’assessorament tècnic municipal que requereixi l’Ajuntament, emissió d’informes tècnics i  la 
redacció de projectes, memòries, la direcció facultativa, supervisió i control de les obres 
municipals durant aquest període, amb uns honoraris mensuals fixes de 1.500,00€ més IVA 
cada un. 
 
El qual s’aprova per unanimitat dels assistents, 10 vots a favor i cap en contra.  
 
 
4t.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS A LA MANCOMUNITAT DE 
MUNICIPIS D’OSONA NORD I RIPOLLÈS SUD  
 
 

1. Per acord plenari de 22 de febrer de 1985 es va aprovar la constitució de la 
Mancomunitat de Municipis d’Osona Nord i Ripollès Sud, integrada pels municipis de 
Manlleu, Masies de Roda, Masies de Voltregà, Orís, Roda de Ter, Sant Hipòlit de Voltregà, 
Sant Quirze de Besora i Torelló, i es van aprovar els Estatuts que l’havien de regir.  La sessió 
constitutiva de la Mancomunitat, en la que alhora es van designar les persones que en 
representació dels diferents ajuntaments integrarien els seus òrgans, va tenir lloc el 29 
d’octubre de 1986. 
 

2. D’acord amb el que preveu l’article 12 dels Estatuts, les finalitats de la Mancomunitat 
comprenen la prestació dels següents serveis: abocador controlat de deixalles, recollida de 
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deixalles, escorxador, serveis d’ambulància, serveis personals d’assistència social, servei 
d’assessorament i informes tècnics a l’àrea urbanística, residència assistida d’ancians, 
repetidors de TV i aquells que es puguin acordar en el futur. 
 

3. El Ple de la Mancomunitat, a la sessió del 14 de gener de 1987 va acordar, entre altres, 
adquirir de Montserrat Fontserè Casasas una porció d’una finca de la seva propietat, coneguda 
com Sanglas Vell i situada a Les Masies de Roda, d’una superfície aproximada de 20 hectàrees, 
per 10 milions de pessetes (60.101,21 euros). 
 

4. L’adquisició d’aquesta parcel·la de terreny erm i rocallós, de forma irregular i de 19 
hectàrees, 51 àrees i 24 centiàrees de superfície, es va formalitzar mitjançant escriptura de 
segregació i compravenda atorgada davant el notari de Manlleu, Antonio CombaliaVidella, el 
15 de maig de 1987 (núm. protocol 489/87) per destinar-la, segons consta en dit document, a 
abocador de deixalles dels municipis que integren la Mancomunitat i tenint, per tant, naturalesa 
de bé de domini públic destinat a servei públic.  Les dades registrals de la finca són les 
següents: volum 1622, llibre 16 de Masies de Roda, foli 174, finca 533-N, inscripció 1a. 
 

5. Segons la documentació que figura en els seus arxius, la Mancomunitat, des de l’acte 
d’adquisició de l’immoble descrit i d’algunes actuacions posteriors no finides per a destinar-lo 
a abocador, ha restat pràcticament inactiva des d’aleshores.  Segons consta en el Llibre d’Actes, 
la darrera sessió plenària de la Comissió Gestora es celebrà l’11 de juliol de 1988.  Tampoc des 
d’aleshores ni tan sols ha donat compliment a l’obligació d’actualització de la representació 
dels diferents ajuntaments en els seus òrgans de govern. 

6. En aquests moments, atesa, doncs, aquesta situació de total inactivitat des de fa desenes 
d’anys, es considera convenient valorar la possibilitat de dissolució d’aquesta mancomunitat de 
municipis per la qual cosa, com a pas previ a l’adopció de qualsevol acord en aquest sentit, és 
necessari el nomenament de regidors municipals en la Comissió Gestora de la Mancomunitat 
en representació d’aquesta corporació. 
 

7. En data 4 de juny d’enguany va tenir lloc a Manlleu una reunió amb alcaldes i secretaris 
dels municipis mancomunats a fi de tractar conjuntament les actuacions necessàries per a la 
seva dissolució formal atesa la seva total inactivitat real permanent.  En aquesta reunió es van 
plantejar les accions a realitzar per a la liquidació del patrimoni ociós, començant per 
encarregar la peritació de l’immoble a fi de disposar d’informació actualitzada del principal 
actiu; aquesta actuació s’assumia inicialment des de l’ajuntament de Manlleu atesa l’absència 
d’infraestructura i requeriments com el mateix pressupost, per part de la mancomunitat.  També 
es va posar de manifest la necessitat d’actualitzar, per part dels ajuntaments participants, la 
designació dels representants municipals per a activar la Mancomunitat amb l’objectiu de dur a 
terme els actes necessaris per a la seva dissolució. 
 
Fonaments de dret: 
 

I. Sobre la regulació de les mancomunitats de municipis i la seva dissolució:                     
Article 44 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.            
Articles 115 a 121 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i del règim local de Catalunya 
Articles 31 i següents del RD 1690/1986, pel qual s’aprova el Reglament de població i 
demarcació dels ens locals. 
Articles 48 i següents del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i 
la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya. 
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II.  La disposició addicional novena i la disposició transitòria onzena de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció introduïda per la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local 
relatives, respectivament, a la racionalització del sector públic local i a l’adaptació dels estatuts 
de les mancomunitat. 
 

III.  L’article 38 lletra c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 
locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, preveu que dins dels trenta dies 
següents al de la sessió constitutiva, l’alcalde convocarà la sessió o sessions extraordinàries del 
Ple de la corporació que siguin precises a fi de resoldre, entre altres punts, els nomenaments de 
representants de la corporació en òrgans col·legiats que siguin de competència municipal. 
 

IV.  L’article 5 dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis d’Osona Nord i Ripollès sud 
preveu que el Ple de la Comissió Gestora és l’òrgan suprem i l’administració de la 
mancomunitat a la qual representa i personifica i disposa que estarà formada pels alcaldes i 
regidors elegits per cadascun dels municipis integrats en la següent proporció: 
 

a) Ajuntaments amb una població de fet fins a 10.000habitants: dos representants. 
b) Ajuntaments amb una població de fet superior als 10.000 habitants: un 

representant més per cada 5.000 habitants o fracció que excedeixi de 10.000. 
 
Tenint en compte que la competència per a aprovar els acords relatius a la participació en 
organitzacions supramunicipals correspon al Ple, d’acord amb el que disposen l’article 22.2 b) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (en endavant, LRBRL) i 
l’article 52.2 b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant, LMRLC), i que s’ha d’adoptar per 
majoria absoluta en virtut del que preveuen els articles 47.2 de la LRBRL i 114.1 de la 
LMRLC. 
 
El Ple acorda per unanimitat dels assistents, deu vots a favor i cap en contra, que representen i 
superen, en tot cas, la majoria absoluta del nombre legal de regidors de l’Ajuntament: 
 
Primer. Nomenar, com a representants de l’ajuntament de Sant Quirze de Besora a la Comissió 
Gestora de la Mancomunitat de Municipis d’Osona Nord i Ripollès Sud, com a titulars i 
suplents els regidors següents: 
 
TITULARS     SUPLENS 
Mª Rosa Vestit Villegas   Isabel Vergés Pérez 
Mª Teresa Espadaler Casellas  Enric Batllori Asbert     
 
 
Segon. Notificar el present acord a la resta d’ajuntaments integrants de la Mancomunitat 
proposant que es duguin a terme les actuacions conduents a la dissolució de l’esmentada 
Mancomunitat amb la liquidació del patrimoni i la seva cancel·lació al Registre d’entitats 
locals. 
 
Tercer. Notificar-lo a la Mancomunitat de Municipis d’Osona Nord i Ripollès Sud.” 
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5è.- APROVACIÓ CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LA BORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA I EL CO NSELL 
COMARCAL D’OSONA PER AL SEGUIMENT DEL PROJECTE “Des endolla’t: amb 
energia aprèn i estalvia” 
 
Vist i examinat pels senyors regidors el conveni interadministratiu de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Sant Quirze de Besora i el Consell Comarcal d’Osona per al Seguiment del 
Projecte: “Desendolla’t: amb energia aprèn i estalvia”, que s’aplica al centre d’educació 
Segimon Comas pel curs escolar 2014-2015. 
 
Essent trobat conforme i adient per part de tots els senyors regidors i d’acord amb els interessos 
públics municipals, s’acorda la seva aprovació per unanimitat dels assistents, deu vots a favor i 
cap en contra, i facultar a l’Il· lm. senyora Alcaldessa- Presidenta per a la seva signatura en nom 
i representació de l’Ajuntament.     
 
 
6è.- APROVACIÓ FACTURES I PAGAMENTS 
 
Atesa, la relació de factures registrades corresponents als següents mesos: 
 
Període: Juliol 2014, comencen per Forn Can Coma, S.L. i acaben per Movistar- Policia, per un 
import total de 130.014,34€. 
 
Període: Agost 2014, comencen per Boada i acaben per Gas Natural, per un import total de 
32.736,24€. 
 
I sotmès l’assumpte a votació per part de la senyora Presidenta, s’acorda la seva aprovació i 
ordenació de pagaments per unanimitat dels assistents, deu vots a favor i cap en contra. 
 
 
7è.- TORN D’INTERVENCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS  
 
La senyora Isabel Vergés Pérez diu que s’asfalta  el tram de carretera de Montesquiu a Sant 
Quirze, que produeix pertorbacions addicionals i més esperes i problemes als usuaris al 
coincidir amb l’obra del Pont i hauríem d’enviar una nota o acord de queixa o disconformitat. 
 
La senyora Presidenta diu que d’aquesta actuació no s’ha avisat a l’Ajuntament, qui promou 
l’obra és la Generalitat i s’enviarà una nota o queixa. 
 
La senyora Isabel Vergés Pérez diu que el grup d’ERC va presentar una proposta escrita per 
parlar de la situació del comerç i no s’ha posat a l’ordre del dia del ple, i que consti en acta el 
contingut del escrit. 
 
Aquest escrit literalment diu el següent: 
 
“REUNIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC AMB ELS COMERCIANTS 
DILLUNS 1/09/2014 
 
Entenem que la conjuntura econòmica no és bona i això ens colpeja a tots en diferent grau. 
Tenim a més a més unes obres molt importants que alteren i modifiquen el comportament 
habitual de tots els veïns de Sant Quirze. Durant bona part de l’estiu hem anat palpant que hi ha 
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cert descontent i neguit en els nostres comerciants, siguin del ram que siguin. Per això 
finalment hem considerat oportú convocar-los a una reunió per tal de poder intercanviar 
opinions i , en la mesura de les nostres possibilitats com a grup municipal a la oposició, fer-ne 
un recull per poder-lo presentar a l’equip de govern i al ple municipal. Hem volgut parlar-ne 
entre tots per  així arribar a algun tipus de conclusions que serveixin per donar una mostra de 
suport i una voluntat d’ajudar a tirar endavant. 
 
A aquesta convocatòria hi han assistit 16 comerços de les dues bandes del poble, i algun que 
se’ns ha excusat, els quals creiem que son prou representatius del global del nostre comerç. Són 
els següents: Estanc,  carnisseria Can Pedret, Bisaur@byte, perruqueria Vicky, floristeria El 
Roser, Naturàlia, peixateria  EL Racó del Peix, electrodomèstics Can Gaja, Merceria Marta, Cal 
Cisteller, llibreria Roca, carnisseria Collfred, pastisseria Can Quer, perruqueria No’t’allis, 
queviures Can Sapí., farmàcia Besora. 
 
Entre tots vam recollir les següents opinions: 
 
- S’ha trobat a faltar sensibilitat per part de l’equip de govern vers el sector del comerç. Es 
considera que ha faltat informació i comunicació. 
- En aquesta línia creuen que caldria haver parlat amb els comerços abans que l’equip de 
govern hagués engegat la campanya dels gomets bicolors. 
- Es remarca que en tot el poble no hi ha la suficient senyalització i informació per aquelles 
persones que no són del Bisaura i no ho coneixen prou bé. Caldria senyalitzar millor com entrar 
al casc antic de Sant Quirze i com tornar a accedir a la C-17 un cop ets al centre del poble. 
- De la mateixa manera tampoc es creu prou ben senyalitzat l’accés cap a Montesquiu, ni 
tampoc per poder anar bé al casc antic de Sant Quirze o bé a Santa Maria i/o Vidrà. 
- Es demana l’activació real de la zona horària d’aparcament al carrer del Pont i plaça de 
l’Òmnium doncs poques vegades hi ha aparcaments lliures. 
- Es proposa que s’estudiï l’aparcament de la plaça Bisaura i de la Cugulera, tot i que no es veu 
pas útil, ni pels comerciants ni pels clients, posar-hi zona horària. 
- Es  pregunta de manera generalitzada si hi ha algun tipus d’ajuda o subvenció assequible per 
poder renovar els comerços. 
- Els comerciants també es demanen si existeix algun tipus d’ajuda directe als comerços per 
part d’administracions superiors, és a dir Diputació i/o Generalitat, i com poder-hi accedir. 
Alguns comentaven que quan es va arreglar la plaça Manlleu es va indemnitzar als comerços 
per les molèsties ocasionades. Comprovar com es va assumir per veure si en el cas de Sant 
Quirze és possible fer-ho. 
- Va sorgir el comentari, de manera generalitzada, sobre la poca sensibilitat vers el comerç 
petit, local i de proximitat que significa el tenir un anunci d’una gran superfície en una façana 
de la Plaça Bisaura (anunci pel qual l’ajuntament en cobra una taxa). 
- S’insisteix també a fer una propaganda explícita i amb la suficient repercussió per tal que els 
possibles visitants de Sant Quirze i part del Bisaura sàpiguen quan han finalitzat les obres i que 
per tant el pont és ja transitable. Són conscients que això no els farà recuperar el que ja han 
perdut però almenys els pot servir per reactivar el negoci. 
- Hi ha també la proposta unànime que si cal fer la segona fase de les obres d’adequació de la 
plaça Major es facin un cop passada la campanya de Nadal ja que en cas contrari es veurien 
seriosament afectats. I igualment es queixen que no es va avisar, o en alguns casos que es va 
avisar es va fer de manera molt precipitada, del tall de la circulació en una part de la plaça 
Major quan s’hi van fer aquestes obres recents. 
- S’acaba la trobada amb la demanda explícita per part de tots els comerciants de poder fer una 
reunió, el més aviat possible, amb l’equip de govern i poder-ne parlar extensament. Reunió per  
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altra banda a la que també  voldria assistir el grup municipal d’ERC com a regidors que som de 
l’Ajuntament. 
 
Grup municipal d’ERC. 
 
Sant Quirze de Besora, 5 de setembre de 2014. 
 
M. Isabel Vergés i Pérez, portaveu del grup municipal d’ERC . “ 
 
La senyora Presidenta diu, demano disculpes si hem fet quelcom malament  perquè pensava 
que ja en parlaríem en el ple i no que havia d’anar al ple, la prova és que està fet l’informe 
demanat que entrego en aquest moment. 
 
Aquest informe literalment diu el següent: 
 
“Dinamització comercial – Sant Quirze de Besora      
 
L’ajuntament de Sant Quirze de Besora és coneixedor de la importància del teixit productiu 
local per al desenvolupament del municipi. És per això, que ens els darrers anys són vàries les 
actuacions que s’han portat a terme per tal de dinamitzar el sector comercial i de restauració del 
municipi, amb l’objectiu d’impulsar la reactivació econòmica del comerç, i constituir un teixit 
comercial potent, fort, modern, que creï ocupació estable, que pugui afrontar els nous reptes i 
que esdevingui un vector important del desenvolupament econòmic del Bisaura. 
 
L’any 2012 l’ajuntament de Sant Quirze de Besora, fa una aposta pel comerç del municipi i 
sol·licita a la Diputació de Barcelona l’elaboració d’un pla estratègic a 3 anys amb l’objectiu de 
plantejar una sèrie d’iniciatives i propostes que permetin el manteniment, dinamisme i 
desenvolupament de l’activitat comercial, restauració i producte agroalimentari del municipi.  
A través d’aquest pla de dinamització, en els darrers anys s’han portat a terme diverses accions: 

- Campanyes de dinamització comercial que permetin la fidelització dels clients, donar a 
conèixer l’oferta comercial del municipi, desestacionalitzar les compres i fomentar la 
compra de productes de proximitat. 

- Tallers formatius i xerrades adreçades a comerços, restauració i serveis. 

- Sessions d’acompanyament i assessoraments a establiments comercials 

- Suport tècnic a l’associació de comerciants en la realització de les campanyes de 
dinamització, tràmits i gestions. 

- Tràmits d’assessorament, informació i sol·licitud de subvencions al comerciant. 

- Servei de suport en la creació d’un establiment comercial a través del servei d’empresa i 
emprenedoria. 

- Inversions en infraestructures que permetin la millora de l’espai comercial del municipi 
i fomentin els espais de passeig i compra. 
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- Actuacions que posin en valor el producte de proximitat, com per exemple el projecte 
Parc a Taula, que difon els establiments agroalimentaris, de restauració i allotjament del 
territori, i engloba a 31 productors, restaurants i allotjaments. 

- Organització de la Fira del Tast del Bisaura; atractiu que pretén difondre els productes 
del municipi i donar a conèixer els establiments comercials i de restauració. 

 
Des de l’ajuntament també s’ha apostat pel foment de l’associacionisme comercial. És per això 
que l’ajuntament posa a disposició de l'associació un tècnic de desenvolupament comercial a 
través del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per a poder realitzar les accions de 
dinamització comercial. 
 
Per altra banda, també cal remarcar que l’ajuntament de Sant Quirze de Besora treballa en 
l’organització d’esdeveniments i activitats en el territori que permetin aportar visitants al 
municipi amb l’objectiu de donar a conèixer el territori i fomentar el consum en els restaurants, 
comerços i allotjaments. Algunes d’aquestes accions són: 

- L’organització de rutes de marxa nòrdica, amb la participació de més de 250 persones 
cada any. 

- L’organització de visites teatralitzades al Castell de Montesquiu, amb més de 300 
persones cada any i on es fa una degustació dels productes agroalimentaris del territori. 

- L’organització de tallers i jornades per a públic familiar durant els dissabtes al matí de 
primavera i octubre, on hi participen més de 400 persones cada any. 

- L’organització de la fira del tast del Bisaura. 

- El suport a la cursa “Trail del Bisaura”, la cursa ciclista.... 

 
A continuació s’exposen algunes accions que s’han portat a terme en els darrers anys per la 
dinamització comercial de Sant Quirze de Besora. 
 
 
ANNEX I  

 

 COST 

P
R

O
M

O
C

IÓ
 I 

D
IF

U
S

IÓ
 campanya televisiva foment compra al comerç local (Nadal 2013) 

 ? 
campanya "el comerç de Sant Quirze ens uneix" 

1.715,73 € 
Fira del tast del Bisaura 

4.000,00 € 
Parc a taula (assistència a fires, jornades de descoberta del territori, 
publicitat i propaganda - 
Organització de tallers familiars els cap de setmana de primavera i 
tardor 5.091,00 € 
Organització de les sessions de marxa nòrdica 

1.600,00 € 
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 COST 

S
U

P
O

R
T

 A
 

L’
A

S
S

O
C

IA
C

IO
N

IS
M

E
 Suport tècnic a l’associació de comerciants en la realització de les 

campanyes: 

co
st

   
   

de
l  

 te
cn

ic
   

58
00

€ 

 Concurs d’aparadors 
  Edició de punts de llibre 

Campanya d’estiu: El comerç et convida a la piscina 
banderoles i plaques d'horaris 

 Campanya comerç i cultura 
 La gran Tómbola de Nadal 

concurs de fotografies 
realització de calendaris de Nadal 

 

    COST 

F
O

R
M

A
C

IÓ
 

 Trucs financers per a autònoms (18/06/2012) 540,00 € 

Treballador autònom: drets i obligacions (2/09/2012 i 9/09/2012) 810,00 € 

creació d'una botiga virtual (10/06/2013) 480,00 € 

revisi la seva gestió de tresoreria (17 i 19/09/2013) 810,00 € 

Posicionament web (11/11/2013) 480,00 € 
coneixes els marges dels teus productes (tallers) - 29/09 i 3/10 i 13/10 
de 2014 

270,00 € 

acompanyament individualitzat en control de costos i càlcul de preu 
del producte 

150 per 
establiment 

assessorament energètic per a comerços i restaurants (auditories 
energètiques) 

300 per 
establiment 

 

 
 

   COST 

N
E

T
W

O
R

K
IN

G
 

compartim! Networking per buscar col·laboracions i sinèrgies 
(13/03/2014) 

528,77 € 

dinar d'empreses (10/06/2014) 
605,00 € 

 

T
R

À
M

IT
S

 D
E

 
S

U
B

V
E

N
C

IO
N

S
 

Sol·licituds d'ajuts per la creació o millora d'establiments comercials a la cambra de 
comerç artesania i moda  

Suport en la sol·licitud d'ajuts LEADER 

Suport en la sol·licitud d'ajuts per a associacions de comerciants 

 
 
La senyora Presidenta diu que durant la realització de l’obra s’han resolt els temes que els 
comerciants han plantejat, s’ha atès i contestat a tothom, s’ha fet una feina gairebé de teranyina 
i delicada per anar solucionant els diversos problemes,  disposem també del Tècnic de Comerç 
del Consorci i  quan tinguem les dades segures de finalització de l’obra fora bo que ens trobem 
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tots per participar en una o varies reunions  i veure quines propostes sorgeixen, pensant 
especialment en la propera campanya de Nadal. I que això també m’ho podíeu haver dit al fer 
la Comissió Informativa dels assumptes del ple. 
 
La senyora Isabel Vergés Pérez diu, al veure que no era a la convocatòria vaig pensar que no ho 
volíeu posar en el ple.  
 
El senyor Pere Colom Codina diu que algunes propostes dels botiguers ja hi són, relacionades 
amb els assumptes d’aparcaments, subvencions, etc... 
 
La senyora Isabel Vergés Pérez diu, ens preocupen també alguns punts o apartats de l’obra, així 
a davant a can Gaja hi ha una tapa o element que sobresurt i que pot causar problemes. 
 
La senyora Presidenta diu que se’n parlarà amb els tècnics perquè s’ho mirin. 
 
El senyor David Mascarella Terradellas diu que consti el nostre desacord amb l’acabat de les 
voreres direcció estació, al nostre entendre haurien de ser un xic més estretes per facilitar el 
trànsit. 
 
La senyora Presidenta diu que es fa el que està projectat i sembla correcte. 
 
La senyora Maria Teresa Espadaler Casellas diu que el que el que estava mal fet era el que 
s’havia fet abans. 
 
El senyor Pere Colom Codina diu que el què s’havien fet eren actuacions d’urgència per 
esperar l’obra definitiva. 
 
El senyor David Mascarella Terradellas diu que hem d’evitar els retrets. És una obra que el 
grup d’ERC va començar a treballar-hi el 2001. 
 
La senyora Presidenta diu que es va començar a demanar l’any 1980. 
 
El senyor David Mascarella Terradellas diu que el grup d’ERC va entrar al govern municipal 
l’any 1999 i en aquella legislatura es va treballar molt davant la Diputació i Carreteres de la 
Generalitat, recordo que en una de les visites hi varem anar dos alcaldes i dos empresaris del 
Bisaura i també a la Generalitat, a exposar la necessitat de les obres. Del pont nou es va arribar 
a fer un avantprojecte i l’obra del pont actual s’ha treballat fermament durant 10 anys. 
 
En concret, el 2001 visita al conseller de PTOP Pere Macias, per tractar de les comunicacions 
urbanes afectades per el creuament del riu Ter, exposant la necessitat de reforma del pont 
existent i la construcció d’un nou pont. 
 
2002, visita a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Barcelona d’una representació 
social i econòmica del Bisaura encapçalada per David Mascarella, alcalde de Sant Quirze,, 
Josep  Anglada, alcalde de Vidrà i dels empresaris Ramon Mena de SOME SA, de Sant Quirze, 
i de Jordi Verdaguer de Fustes Verdaguer de Vidrà, exposant les mancances del territori i 
sol·licitant a les dues administracions una actuació dirigida a l’ampliació del pont existent 
(Diputació) i la construcció d’un pont nou (Generalitat) 
 
2003, La Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, tramet un estudi de 
viabilitat d’un nou pont,entre la C-17 i la zona industrial de la Foradada. 
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2005-11 La Diputació actua en una operació de manteniment de l’asfaltat de la calçada, amb 
ampliació d’una de les voreres, dirigida a pal·liar momentàniament el pas del pont a vianants i 
vehicles. L’Ajuntament de Sant Quirze descarta alternatives de reforma parcial insistint en la 
reforma integral d’ampliació de calçada i voreres(855 nov-gener del 2002).  
 
Que en els contactes mantinguts amb la Diputació, mai es va fer referència a cap petició de 
l’Ajuntament de Sant Quirze, i tampoc constava a l’equip de govern que existís res en aquest 
sentit. Posteriorment, en  l’actuació de reforma a l’arxiu municipal, es va trobar un escrit dels 
anys 80 fent referència al pont. No es va fer però cap pas que hi donés continuïtat a l’hora de 
concretar i materialitzar aquell plantejament, tenint en compte que han passat 30 anys.  ERC va 
entrar al 1999, i han passat 12 anys per fer realitat l’obra. Sobretot tenint present la greu 
davallada econòmica de la primera dècada del segle XXI, que ha afectat al conjunt de la 
societat i directament a les administracions públiques. 
 
El senyor Joan Ramon Serra Solà diu que el projecte s’ha fet des que es va decidir fer les obres. 
 
La senyora Presidenta diu, nosaltres també hem anat moltes vegades a la Diputació, i  el 
President no estava assabentat d’aquests antecedents. El compromís del finançament de l’obra 
té el seu origen quan es va inaugurar l’escola forestal a on el President va veure in situ l’estat 
del pont i la necessitat de fer la reforma. 
 
El senyor David Mascarella Terradellas diu que una cosa es el finançament del projecte i l’altra 
el finançament de l’obra, jo parlo del projecte no del finançament de l’obra. 
 
La senyora Maria Teresa Espadaler Casellas diu, quan s’ha aconseguit fer l’obra és ara i en 
aquesta legislatura. 
 
La senyora Montserrat Carrera González diu perquè ara i sou vosaltres i gestioneu el govern. 
 
El senyor David Mascarella Terradellas diu, si no hagués vingut la crisi s’hagués fet també el 
pont nou per part de la Generalitat. 
 
La senyora Isabel Vergés Pérez pregunta si la carretera alternativa de la Coromina és a càrrec 
de l’Ajuntament. 
 
La senyora Presidenta diu que es va signar amb Euro-Spain  un conveni de cessió d’ús del vial 
un cop acabades les obres. 
 
El senyor David Mascarella Terradellas pregunta pel POUM i que malgrat no hi ha moviments 
urbanístics, es va deixar en fase d’aprovació inicial, potser caldria fer-hi una revisió formal i 
demana poder participar-hi en els futurs treballs. 
 
La senyora Presidenta diu que el redactor del POUM  i l’Arquitecte Municipal han anat a 
Urbanisme de la Generalitat i que hi estan treballant, i podeu assistir i participar en la propera 
sessió informativa. 
 
La senyora Isabel Vergés Pérez pregunta per la campanya de salubritat dels gossos dons el 
problema no és soluciona. 
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La senyora Presidenta diu que el Ramón avisa, s’ha fet l’actuació del subministra de les borses 
i és un assumpte difícil. 
 
La senyora Isabel Vergés Pérez diu, una iniciativa que també pot ajudar és treballar-hi a nivell 
d’escola al igual que es va fer amb el reciclatge. 
 
La senyora Núria Masnou Pujol diu que és pot plantejar. 
 
La senyora Presidenta diu que es traslladarà a la directora de l’escola i és continuarà amb la 
campanya actual. 
 
El senyor Pere Colom Codina diu, com que estem a l’AMI si l’assumpte de la consulta tirarà 
endavant passi el que passi. 
 
La senyora Presidenta diu que de moment tots els Alcaldes anirem  aquest dissabte a Palau amb 
l’Alcalde Trias al davant per testimoniar el suport del món local català amb l’entrega dels 
acords presos, després ja ens aniran informant del què s’ha de fer. 
 
El senyor Pere Colom Codina diu que també pot ser que ens requereixin pel tema dels símbols 
espanyols i que des d’ara ja m’hi oposo. 
 
La senyora Presidenta diu que fins ara no hem rebut cap requeriment a l’Ajuntament i quan 
passi ja en parlarem. 
 
El senyor Pere Colom Codina pregunta si han començat les obres d’arranjament de la carretera 
del Collet. 
 
La senyora Presidenta diu, no em consta que hagin començat, segur que no. 
 
La senyora Isabel Vergés Pérez diu, no ens informeu mai de les actuacions del Consorci. 
 
La senyora Presidenta diu, us passaré la Memòria de l’any anterior. 
 
La senyora Isabel Vergés Pérez pregunta a on són els quadres que hi havia a l’Ajuntament. 
 
La senyora Maria Teresa Espadaler Casellas diu, son tots a la Casa de Cultura, s’ha fet un llistat 
i potser prepararem una exposició. 
 
El senyor David Mascarella Terradellas adverteix que hi ha algun talús a la carretera de Vidrà 
que aquests dies s’han vist afectats per les fortes pluges, en concret al punt d’enllaç amb el 
carrer de la Torre i els jardins de la petanca. 
 
La senyora Presidenta diu que els tècnics s’ho han mirat, estan fent un informe i ho enviarem a 
la Diputació perquè, fins i tot, pot baixar la carretera. 
 
El senyor David Mascarella Terradellas diu que, en concepte de representant de l’ANC, 
proposo que en els equipaments llueixi el color groc, símbol i emblema de tots els actes i 
felicita a tot l’Ajuntament per la unanimitat que hi en aquest assumpte. 
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La senyora Presidenta diu que l’Assemblea facilitarà uns rotllos o bobines de plàstic que 
anirem col·locant. 
 
I sense haver-hi cap més assumpte a tractar, la senyora Presidenta agraeix la presència de tots 
els assistents i aixeca la sessió a un quart de dotze de la nit, de la que es lliura la present acta i 
que certifico. 
 
   
I perquè així consti i produeixi els efectes que calguin, lliuro la present certificació d’ordre i 
amb el vist i plau de la senyora alcaldessa, Sant Quirze de Besora, vint-i-dos d’octubre de dos 
mil catorze. 
 
Vist i Plau 
L’alcaldessa 
 
 
 


