
 

      
 
 
 
Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.es  
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 001/2009  
 
DATA SESSIÓ: 21 de gener de 2009 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: AAPP 001-007 
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:30 A LES 22:1 5 HORES 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Josep Mas Falgueras 
Jaume Serra Farrés 
Antoni Comas Danés 
Mª Assumpta Rodrigo Carbó 
Àlex Montañà Rifà 
Ramon Codina Vinyets 
Elisa Crehuet Wemmberg 
Josep Vilargut Matavacas 
Ventura Bagaria Canal 
Ignasi Garolera Coromina 
 
DURANT LA SESSIÓ: 
Cap 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Josep Castells Casellas 
 
SECRETARI  
Jordi Tena i Galindo 
 
A.P.-01.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària 12/2008, de 18 de desembre,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar l’acta de la sessió plenària 12/2008, de 18 de desembre. 
 
Segon.-  Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Tercer.-  Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
En relació amb el punt A.P.99.-, referent a la convocatòria d’ajuts per desplaçaments a 
centres educatius, el Sr. Vilaregut comenta que en el vuitè paràgraf diu que les 
subvencions han de ser atorgades a parts iguals quan li sembla que es va acordar que 
seria en proporció al quilometratge. El Sr. Secretari considera que és un error material, que 
cal modificar. 



Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.es  
 

Seguidament, el Sr. Vilaregut diu que l’anunci penjat a la pàgina web sobre les 
contribucions especials del sòl urbà de Cantonigròs hauria d’incloure l’aportació municipal. 
 
L’acta, amb la correcció sementada, s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-02.-DACIÓ DE COMPTE DE CONTRACTACIÓ PER MÀXIMA  URGÈNCIA  
 
Es disposa d’una subvenció de 3.468,03 euros en el marc de l’Ordre TRE/165/2008,  de 15 
d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la realització de 
projectes i accions per a l’ocupació amb les entitats locals i s’obre la convocatòria per al 
període 2008-2009, per destinar-la a la finalitat esmentada. 
 
Atès que la subvenció es condiciona a la contractació d’una persona abans de la 
finalització de l’any 2008, per resolució d’Alcaldia 350/08, de 23 de desembre, es va 
acordar la contractació per màxima urgència, en règim laboral temporal, del Sr. Franciso 
José Vioque Aranda, per a la realització de tasques de conserge al CEIP “El Cabrerès”. 
 
La Sra. Crehuet pregunta per la causa de màxima urgencia. 
 
El Sr. Alcalde respon que sempre s’ha demanat un conserge per a l’escola, i que s’ha 
pogut contractar gràcies a la subvenció obtinguda per un Pla d’Ocupació, afegint que el 
Servei d’Ocupació de Catalunya establia els candidats. Explica també que no s’ha fet 
concurs perquè  no se sabia si es concediria o no l’ajut, i quan es va concedir ja no hi havia 
temps. 
 
Els Srs. Regidors de l’oposició consulten si la denominació “màxima urgencia” s’incou a la 
llei per al tipus de contractació, a la qual cosa el Sr. Secretari respon afirmativament. 
 
 
A.P..-03.- DACIÓ DE COMPTE DE LA DELEGACIÓ DE L’ÀRE A DE SALUT PÚBLICA 
AL SR. REGIDOR IGNASI GAROLERA COROMINA  
 
En data 30 de setembre de 2008, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament ha dictat la següent 
resolució: 
 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 354/08  
Santa Maria de Corcó, 30 de desembre de 2008 
 
Relació de fets 
 
1. El dia 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions municipals. 
2. El dia 16 de juny de 2007 es va dur a terme la constitució de la nova corporació local.  
3. En data 27 de novembre de 2008 va renunciar com a regidor el Sr. Josep Castells 

Famada, quedant sense efecte la competència delegada que ostentava en relació amb 
l’àrea d’Urbanisme i Habitatge segons resolució d’Alcaldia 164/07. 

4. En data 18 de desembre de 2008 va prendre possessió com a nou regidor el Sr. Ignasi 
Garolera Coromina. 

5. Correspon a l’Alcaldia la delegació de les pròpies competències en els termes previstos 
legalment. 

 
Fonaments de dret 

 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (article  23.4). 
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

municipal i del règim local de Catalunya (articles 53.3 i 56). 
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- Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals (articles 43, 44 i 
45).  

- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú (article 13). 

 
Per tant, 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Reservar l’àrea d’Urbanisme i Habitatge com a competència de l’Alcaldia. 

 
Segon .- Revocar la delegació efectuada per resolució d’Alcaldia 164/07 al Sr. Ventura 
Bagaria Canal en relació amb l’àrea de Salut Pública.  
 
Tercer.- Nomenar regidor delegat de l’àrea municipal de Salut Pública el Sr. Ignasi Garolera 
Coromina.  
 
Quart.-  Delegar en el regidor responsable de l’àrea de Salut Pública les facultats de direcció 
interna i gestió dels  assumptes i serveis vinculats als diferents àmbits establerts, amb 
facultats de controlar, fomentar i impulsar les activitats dins l’àmbit de la delegació. 
 
En la mesura que es tracta d’una delegació especial, prevista a l’article 56.3 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del 
règim local de Catalunya, i article 43.5.b) del Reglament d’organització, funcionament i règim 
Jurídic de les Entitats Locals, les facultats es limiten a les delegades i, en cap cas, no inclouen 
la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afectin a tercers, facultat reservada 
a l’Alcalde, o al Ple quan sigui preceptiu.  
 
Cinquè.-  Fer avinent  al regidor delegat de l’àrea de Salut Pública que es considerarà que 
ha  acceptat el càrrec tàcitament, si en el termini de tres dies hàbils no hi manifesta cap 
oposició, i que aquesta condició només es perd en cas de renúncia, que ha de ser 
expressa i manifestada per escrit, o cessament per l’Alcaldia. 
 
Sisè .- Notificar personalment aquesta Resolució a la persona designada; i remetre la 
Resolució de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació, 
igualment publicar la Resolució en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici de la 
seva efectivitat des del dia següent de la seva signatura per l’alcalde. 
 
Setè.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària. 
 
Així ho disposo, 
 
L’Alcalde                                                          El Secretari, 
                                                                         Davant meu 
Signat, Josep Mas Falgueras                          Signat, Jordi Tena i Galindo” 



Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.es  
 

El Sr. Alcalde explica que es va proposar al Sr. Garolera la regidoria d’Urbanisme, però 
que finalment es va mantenir en mans de l’Alcaldia, ja que el Sr. Garolera va optar per la 
Regidoria de Sanitat. 
 
El Sr. Vilaregut pregunta quines decisions poden prendre els Regidors amb atribucions. 
 
El Sr. Alcalde respon que l’Alcaldia dicta les resolucions, però que abans de prendre 
decisions en parla l’equip de govern. 
 
A.P.-04.- PRÒRROGA DEL TERMINI PER SOL·LICITAR AJUT S PER 
DESPLAÇAMENTS D’ALUMNES DE CENTRES EDUCATIUS, CURS 2008-2009 
 
D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, que desenvolupa la llei anterior; i els articles 118 a 129 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis, l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, reunit en sessió plenària de 18 de 
desembre de 2008, va aprovar inicialment les bases reguladores per la concessió d’ajuts 
individuals per a desplaçaments d’alumnes de centres educatius, sotmetre les bases a 
informació pública per un període de vint dies, a comptar des de l’endemà de la publicació 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Provincia, i insertar l’edicte al tauler 
d’anuncis municipal, esdevenint definitiu l’acord en cas que no s’hi presentin al·legacions.  
 
Així mateix, en igual data el Ple va aprovar la convocatòria d’ajuts individuals per a 
desplaçaments d’alumnes de centres educatius, CURS 2008-2009, establint un període 
d’un mes per a la presentació de sol·licituds a comptar des de l’endemà de la publicació del 
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Provincia, i insertar l’edicte al tauler d’anuncis 
municipal. 
 
L’edicte va ser publicat en el BOP núm. 2, de 2 de gener de 2009, de forma que el termini 
per presentar sol·licituds finalitzaria el 2 de febrer de 2009. 
 
Atès que es des de la regidoria d’educació es considera que el termini és insuficient, es 
proposa al Ple: 
 
Primer.- Prorrogar en un mes, fins al 2 de març de 2009 el termini de presentació de 
sol·licituds establert a les bases i la convocatòria per la concessió d’ajuts individuals per a 
desplaçaments d’alumnes de centres educatius, curs 2008-2009, aprovades per acord de 
Ple de 18 de desembre de 2008. 
 
Segon.-  Prorrogar en vint dies hàbils el termini per presentar al·legacions a les bases per 
la concessió d’ajuts individuals per a desplaçaments d’alumnes de centres educatius, curs 
2008-2009, aprovades per acord de Ple de 18 de desembre de 2008. 
 
Tercer.- Insertar un edicte del present acord al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona 
i al tauler d’anuncis municipal. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-05.-RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES CERTIFIC ACIONS NÚM.8 I 9 DE 
L’OBRA “CONSTRUCCIÓ DE LA 1A FASE DE L’EDIFICI PLUR IFUNCIONAL.PAV-2”  
 
En data 24 de desembre de 2008, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament va adoptar la següent 
resolució: 
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“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 351/08  
Santa Maria de Corcó, 24 de desembre de 2008 
 
Vist, que en relació a l’execució de l’obra 1a Fase de l’Edifici Plurifuncional, que està 
portant a terme aquest Ajuntament, ha estat presentada davant el Registre General de la 
Corporació, la 8a i la 9a certificacions d’obra.  
 
Vist que l’Arquitecte municipal ha informat favorablement les certificacions presentades per 
la direcció de l’obra de referència. 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari interventor, sobre previsió i consignació 
pressupostària. 
 
De conformitat amb les atribucions que tinc conferides en virtut de la normativa aplicable 
en matèria de Règim Local, 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar la certificació núm. 8 de l’obra “Construcció de la primera fase de l’edifici 
plurifuncional. Pav-2”, datada el 18 d’octubre de 2007, i amb un import de 53.463,25 euros. 
 
Segon.- Aprovar la certificació núm. 9 de l’obra “Construcció de la primera fase de l’edifici 
plurifuncional. Pav-2”, datada el 16 de novembre de 2008, i amb un import de 6.249,96 
euros. 
 
Tercer.- Aprovar una modificació del contracte consistent en un increment de 50.544,15 
euros sobre l’import d’adjudicació (12,21% sobre l’import d’adjudicació). 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
Cinquè.- Incorporar a l’expedient la certificació, un cop signada, als efectes oportuns. 
 
Sisè.-  Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri. 
 
Així ho disposo, 
             
                                                                                                  Davant meu, 
L’Alcalde,                                                                                  El Secretari Interventor 
Signat,Josep Mas Falgueras                                                    Signat, Jordi Tena i Galindo” 
  
Per tant, es proposa al Ple: 
 
Únic.-  Ratificar la resolució d’Alcaldia 351/08, de 24 de desembre, sobre l’aprovació de les 
certificacions 8 i 9 de l’obra “Construcció de la primera fase de l’edifici plurifuncional.Pav-
2”, i de la modificació del contracte inclosa en el conjunt de certificacions de l’actuació. 
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El Sr. Alcalde explica que són les últimes certificacions de la primera fase del pavelló.  
 
El Sr. Vilaregut diu que se sotmet a votació  també una modificació del contracte, amb un 
increment del 12,21%, i que a més es va fer una revisió de preus quan encara no s’havia 
acabat l’obra. 
 
El Sr. Alcalde respon que l’increment s’acaba produint a tots els projectes. 
 
El Sr. Vilaregut replica que no es van fer bé les coses, ja que l’obra es va aturar. 
 
Respon el Sr. Alcalde dient que tot és complex i que acaba havent-hi desviacions, i que tot 
està en mans dels tècnics, del contractista i d’altres factors. 
 
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels grups CiU, IPC-ERC-AM i Independents 
per Cantonigròs, i dues abstencions del Sr. Vilaregut i de la Sra. Crehuet, del grup 
Cabrerès i Progrés. 
 
A.P.-06.-APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM.1 DE L’OB RA “CONSTRUCCIÓ DE 
LA 2A FASE DE L’EDIFICI PLURIFUNCIONAL.PAV-2”  
 
Vist que en relació amb l’execució de l’obra “Construcció de la 2a fase de l’edifici 
plurifuncional. Pav-2”, que està portant a terme aquest Ajuntament, ha estat presentada la 
primera certificació d’obra. 
 
Vist que l’Arquitecte municipal ha informat favorablement la certificació presentada per la 
direcció de l’obra de referència. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Secretari Interventor, sobre previsió i consignació 
pressupostària. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar la certificació núm.1 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici 
plurifuncional. Pav-2”, datada el 30 de novembre de 2008, i amb un import de 94.304,17 
euros. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
Tercer.- Incorporar a l’expedient la certificació, un cop signada, als efectes oportuns. 
 
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels grups CiU, IPC-ERC-AM i Independents 
per Cantonigròs, i dues abstencions del Sr. Vilaregut i de la Sra. Crehuet, del grup 
Cabrerès i Progrés. 
 
A.P.-07.-APROVACIÓ D’ACTUACIONS EN RELACIÓ AMB EL F ONS ESTATAL 
D’INVERSIÓ LOCAL  
 
El Reial Decret Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel que es crea un Fons Estatal d’Inversió 
Local i un Fons Especial de l’Estat per a Dinamització de l’Economia i l’Ocupació i 
s’aproven crèdits extraordinaris per atendre el seu finançament, estableix una convocatòria 
extraordinària d’ajuts per als ajuntaments amb la finalitat de crear ocupació. 
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El Reial Decret-Llei assigna una quantitat de 177 euros per habitants, la qual cosa 
representa un total de 398.932,00 euros, atenent al nombre d’habitants existent a data 1 de 
gener de 2007. 
 
L’equip de govern considera adequat distribuir els fons assignats a les actuacions 
següents: 
 
-“Renovació de l’enllumenat public de diversos sectors del nucli urbà”, amb un import de 
75.023,10€, segons memòria valorada realitzada per l’Enginyer Municipal, Sr. Enric 
Vilaregut i Sàez. 
-“Pavimentació de diversos carrers del nucli urbà de Santa Maria de Corcó”, amb un import 
de 158.680,24€, segons memòria valorada realitzada per l’Arquitecte Municipal, Sr. Rafael 
Rierola Moscoso. 
-“Asfaltat d’un tram de camí Reial i del carrer Cabrera, del nucli de Cantonigròs”, amb un 
import de 52.772,41€, segons memòria valorada realitzada per l’Arquitecte Municipal, Sr. 
Rafael Rierola Moscoso. 
-“Arranjament del camí de la Casa Roja de Sant Martí Sescorts”, amb un import de 
29.925,40€, segons memòria valorada realitzada per l’Arquitecte Municipal, Sr. Rafael 
Rierola Moscoso. 
-“Acondicionament d’accessos al cementiri municipal”, amb un import de 81.310,00€, 
segons memòria valorada realitzada per l’Arquitecte Municipal, Sr. Rafael Rierola 
Moscoso. 
 
Per tant, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar la realització de les actuacions següents:  
 
-“Renovació de l’enllumenat public de diversos sectors del nucli urbà”, amb un import de 
75.023,10€, segons memòria valorada realitzada per l’Enginyer Municipal, Sr. Enric 
Vilaregut i Sàez. 
-“Pavimentació de diversos carrers del nucli urbà de Santa Maria de Corcó”, amb un import 
de 158.680,24€, segons memòria valorada realitzada per l’Arquitecte Municipal, Sr. Rafael 
Rierola Moscoso. 
-“Asfaltat d’un tram de camí Reial i del carrer Cabrera, del nucli de Cantonigròs”, amb un 
import de 52.772,41€, segons memòria valorada realitzada per l’Arquitecte Municipal, Sr. 
Rafael Rierola Moscoso. 
-“Arranjament del camí de la Casa Roja de Sant Martí Sescorts”, amb un import de 
29.925,40€, segons memòria valorada realitzada per l’Arquitecte Municipal, Sr. Rafael 
Rierola Moscoso. 
-“Acondicionament d’accessos al cementiri municipal”, amb un import de 81.310,00€, 
segons memòria valorada realitzada per l’Arquitecte Municipal, Sr. Rafael Rierola 
Moscoso. 
 
Segon.-  Sol·licitar la inclusió de les actuacions relacionades en el punt primer d’aquest 
acord en el Fons Estatal d’Inversió Local aprovat per Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de 
novembre. 
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Tercer.-  Realitzar els tràmits pertinents per efectuar la sol·licitud de la quantitat asignada a 
aquesta Corporació en el marc del Fons Estatal d’Inversió Local. 
 
La Sra. Crehuet explica que troba trista la proposta, perquè hi ha l’oportunitat de fer 
projectes i s’acaba destinant a asfaltar carrers, quan els locals socials brillen per la seva 
absència. 
 
El Sr. Alcalde respon que el temps és molt just i que dels 398.000 euros assignats se n’han 
de descomptar l’IVA i el benefici industrial. Explica també que l’any 2009 ja es pretenia 
posar al pressupost una partida per asfaltar carrers, sense incloure serveis, ja que el 
reasfaltat és important, i que a més, la seva inclussió al Fons Estatal permet evitar el 
cobrament de contribucions especials. 
 
En relació amb el projecte d’accessos al cementiri, el Sr. Alcalde diu que és una actuació 
important, en tant que molts han dit que l’accés actual és vergonyós, i afegeix que s’ha 
optat per diversos projectes i no per una sola cosa perquè faltarien terrenys i representaria 
majors costos. 
 
El Sr. Vilaregut diu que repartir entre els nuclis és un argument fácil. 
 
El Sr. Montañà intervé dient que és el millor argument. 
 
El Sr. Vilaregut explica que a Cantonigròs hi ha dos espais públics i a Sant Martí Sescorts 
n’hi ha un, de forma que es pot justificar que la inversió vagi a un local a L’Esquirol, 
habilitant un espai del que se’n beneficiaria tot el municipi.  
 
El Sr. Alcalde respon que els espais inclusos als projectes els utilitza tothom, a la qual cosa 
el Sr. Vilaregut diu que s’hauria de veure quants veïns del carrer del Pont passen pel carrer 
Balmes o pel carrer Joan Maragall.  
 
El Sr. Alcalde diu que l’enllumenat és necessari, i que suposa un estalvi important, i que si 
no es fa ara s’haurà de fer en el futur. Diu també que molts Ajuntaments dedicaran els fons 
a reasfaltar carrers. 
 
Respon el Sr. Vilaregut i diu que aquests Ajuntaments ja disposen d’altres serveis, i que de 
moment el projecte de Can Gall resta aturat, afegint que s’havia parlat d’una subvenció que 
sortiria a l’octubre o novembre i que no s’ha demanat. 
 
El Sr. Alcalde explica que la convocatòria de la subvenció no ha sortit, i que s’està lluitant 
perquè hi entrin els municipis de menys de 3.000 habitants. 
 
Davant la intervenció del Sr. Vilaregut dient que el Fons semblava una oportunitat per 
dedicar-la a un local públic, el Sr. Alcalde respon que s’ha pensat i que es veuen les 
necessitats existents, però que no s’hi podria arribar ni en temps ni en diners. 
 
Els Srs. Bagaria i Garolera recorden que l’obra s’ha d’acabar aquest any, i el Sr. Alcalde 
afegeix que hi podria haver una pròrroga, però que des de Diputació adverteixen que no 
ens en podem refiar. Adverteix també que s’han de contractar treballadors de l’atur. 
 
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels grups CiU, IPC-ERC-AM i Independents 
per Cantonigròs, i dues abstencions del Sr. Vilaregut i de la Sra. Crehuet, del grup 
Cabrerès i Progrés, els quals demanen fer constar que s’abstenen perquè consideren que 
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dotar L’Esquirol d’un equipament cultural o social és prioritari front a projectes com 
l’asfaltat de carrers. 
 
L'Alcalde aixeca la sessió a l'hora indicada a l'encapçalament. Com a Secretari  en dono 
fe, 
                                                                                               Vist i plau 
El Secretari,                                                                           L’Alcalde President 
Jordi Tena i Galindo                                                              Josep Mas Falgueras 
 


