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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 004/2009  
 
DATA SESSIÓ: 25 de juny de 2009  
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: AAPP 034-044  
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:30 A LES 23:0 0 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 Vilaregut Matavacas 
Josep Castells Casellas 
Ventura Bagaria Canal 
Ignasi Garolera Coromina 
 
DURANT LA SESSIÓ: 
Cap 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Cap 
 
SECRETARI  
Jordi Tena i Galindo 
 
A.P.-34.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Abans de sotmetre al Ple el punt de l’ordre del dia, el Sr. Secretari adverteix que manca el 
nom del Sr. Josep Castells al llistat de presents i que es corregirà. 
 
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària 3/2009, de 28 de maig,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar l’acta de la sessió plenària extraordinària 3/2009, de 28 de maig,  
 
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. 
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La proposta s’aprova amb el vot favorable dels regidors dels grups CiU, IPC-ERC-AM, 
Independents per Cantonigròs i dels Srs. Castells i Crehuet, i amb l’abstenció del Sr. 
Vilaregut perquè no era present a la sessió que descriu l’acta. 
 
A.P..-35.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE LES RES OLUCIONS D’ALCALDIA 
DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA  
 
Vistes les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 86/09, de 25 de març, fins a la 
197/09, de 18 de juny, ambdues incloses,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Ratificar les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 86/09, de 25 de març, 
fins a la 197/09, de 18 de juny, ambdues incloses, excepte les resolucions 109/09, de 14 
d’abril; 114/09, de 17 d’abril; 141/09, de 5 de maig; i 142/09, de 5 de maig, ja ratificades.  
 
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. 
 
A consultes del Sr. Castells, el Sr. Secretari respon que la direcció facultativa i la 
coordinació de seguretat i salut es nomenen separadament, i que en cas de mancar la 
segona, la direcció facultativa assumeix aquest rol. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-36.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST GENERA L PER A 2009 
 
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2009. 
 
Secretaria Intervenció ha emès els informes que figuren a l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
El Pressupost ha estat aprovat inicialment en sessió plenària de 28 de maig de 2009  i s’ha 
exposat al públic durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual s’han presentat 
al·legacions. 
 
En data 18 de juny de 2009 (registre d’entrada núm. 993), el Sr. Jordi Albanell Tanganelli 
ha presentat al·legacions, en què sol·licita el que es reprodueix a continuació: 
 
“1.Que els pressupostos  de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó per a l’exercici 2009 
s’ajustin a la llei general d’estabilitat pressupos tària , Llei 18/2001, de 12 de desembre 
del 2001. 
 
2.Que atès que la massa retributiva dels funcionaris no s’adapta al compliment de l’article 7 
del RD 861/1986, es refaci el càlcul de la massa retributiva del p ersonal funcionari, 
per adaptar-los a la Llei . 
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3.Que atès que la assignació del complement de productivitat i les gratificacions son 
segons els pressuposts drets nominals, que s’adaptin aquestes retribucions als articles 5 i 
6 del RD 861/1986, i s’aprovi pel ple els criteris que han de regir l’aplicació dels 
esmentats complements . 
 
4.Que es corretgeixin els errors de nomenclatura, substituïnt  els conceptes d’Unitats 
d’Actuació, pels nous termes contemplats en el POUM, Polígons d’Actuació”. 
 
En data 18 de juny de 2009 (registre d’entrada núm. 1002), també ha presentat 
al·legacions el grup municipal de Cabrerès i Progrés-Entesa pel Progrés Municipal, les 
quals incouen la següent proposta: 
 
“PROPOSEM que se sotmeti a la consideració del ple corresponent la retirada d’aquests 
pressupostos i la pròrroga dels de l’exercici de 2008, fins a l’elaboració d’uns pressupostos 
pel 2010 (en el cas que això sigui possible legalment) i la convocatòria de reunions formals 
entre tots els grups municipals per a la preparació d’uns pressupostos equilibrats en tots 
els sentits”. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 
171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 223 del RD 500/1990, i els articles 3, 
19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tant, es proposa al Ple: 
 
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Jordi Albanell Tanganelli pels 
motius següents: 
 
1.Es fa necessari aprovar el Pressupost per a l’exercici 2009 sense més demora, malgrat 
no compleixi l’objectiu de l’estabilitat pressupostària. Es procedirà a comunicar la 
circumstància a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya i 
en el termini de tres mesos des de l’adopció del present acord cal aprovar un pla econòmic 
financer, tal com prescriu la llei en el cas que es produeixi aquesta situació, a fi de corregir-
la. 
 
2.Els problemes que poden existir en relació amb el càlcul de la massa retributiva dels 
funcionaris es corregiran tan bon punt la Diputació de Barcelona es faci càrrec de la gestió 
de les nòmines de l’Ajuntament. S’ha estat trametent informació a la Diputació a fi de poder 
accelerar el traspàs d’aquesta gestió, però el fet que tinguin un volum de feina important ha 
alentit els tràmits. 
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3. L’aplicació del complement de productivitat també presenta problemes. Ara bé,  
precisament per la problemàtica que suposa a la pràctica solucionar-ho, es fa necessari 
que la Diputació de Barcelona s’encarregui de corregir-ho en el moment que assumeixi 
plenament la gestió de les nòmines del personal de la Corporació. 
 
4.La denominació dels “polígons d’actuació” com a “unitats d’actuació”, segons 
terminologia anterior a l’actual POUM, no té cap rellevància respecte de l’equilibri del 
pressupost ni pel que fa a la seva execució i liquidació.  
 
Segon.-  Desestimar les al·legacions presentades pel grup municipal Cabrerès i Progrés-
Entesa pel Progrés Municipal, pel motius següents: 
 
L’aprovació del pressupost general per a 2009 és necessària en la mesura que hi ha una 
sèrie d’inversons que cal dur a terme en el temps que resta fins a final d’any. En aquest 
sentit, cal contractar les obres de renovació de la cuina del CEIP “El Cabrerès”, s’ha de 
contractar el subministrament del mobiliari de la nova llar d’infants, és necessari per iniciar 
actuacions com l’explanació del camp de futbol, o per disposar de previsió de despeses 
per a la casa de cultura, entre d’altres, ja que totes requereixen consignació pressupostària 
prèvia. Per tant, no és convenient deixar  d’aprovar el pressupost per a 2009 i esperar al de 
2010. D’altra banda, es començarà a estudiar el pressupost per a l’exercici 2010 després 
de l’estiu per tal de tenir-lo aprovat a principis d’any. 
 
Tercer.-.- Aprovar definitivament el pressupost general per a l’exercici 2009, el qual, 
resumit per capítols és el següent: 
 
Ingressos 
OPERACIONS CORRENTS Import 
Impostos directes 808.940,00 
Impostos indirectes 100.000,00 
Taxes i altres ingressos 3.850.438,03 
Transferències corrents 618.949,00 
Ingressos patrimonials 16.941,47 
OPERACIONS DE CAPITAL Import 
Alienació d’inversions reals 240.000,00 
Transferències de capital 345.454,09 
Actius financers 10,00 
Passius financers 740.113,22 
TOTAL 6.720.845,81 
 
OPERACIONS CORRENTS Import 
Despeses de personal 523.410,00 
Despeses en béns corrents i serveis 972.009,41 
Depeses financeres 23.350,00 
Transferències corrents 154.207,00 
OPERACIONS DE CAPITAL Import 
Inversions reals 4.993.459,40 
Passius financers 54.410,00 
TOTAL 6.720.845,81 
 
 
Quart.-  Trametre a la Direcció General de Política Financera, en el termini dels 15 dies 
hàbils següents al coneixement del Ple, l’informe de la intervenció sobre l’avaluació del 
compliment de l’objectiu d’estabilitat que estableix l’article 16.2 del Reglament de la LGEP, 
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atès que el pressupost general de l’exercici 2009. no assoleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Elaborar i aprovar un pla econòmic financer, amb un horitzó temporal màxim de tres anys, 
en el termini dels tres mesos següents a la seva aprovació definitiva, de conformitat amb 
l’article 22 del TRLGEP i articles 19, 20 i 21 del Reglament de la LGEP.  
 
Cinquè.- Aprovar definitivament les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat 
pressupost. 
 
Sisè.-  Aprovar definitivament les bases d’execució del pressupost general. 
 
Setè.- Insertar un anunci sobre el present acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona i al tauler d’anuncis municipal, que inclogui el pressupost resumit per capítols i la 
plantilla de personal i relació de llocs de treball. 
 
Vuitè.-  Notificar el present acord a les persones interessades als efectes oportuns. 
 
El Sr. Vilaregut diu que no es dóna resposta a totes les al·legacions. 
 
El Sr. Castells intervé dient que en l’aprovació inicial els regidors de Cabrerès i Progrés es 
van abstenir perquè s’estava pendent d’una partida de 25.000 euros per a beneficis socials 
que no s’ha introduït. 
 
El Sr. Alcalde respon que es vol fer una modificació pressupostària al Ple de juliol  per 
incloure aquesta modificació, entre d’altres. 
 
El Sr. Castells explica que treient les contribucions especials i quotes d’urbanització els 
ingressos disminueixen molt, i que hi ha partides que es redueixen, com compra de llibres 
o logopèdia,  mentre que es mantenen els ajuts a entitats. Diu que aquests ajuts són 
despeses socials, però que contrasten molt amb el Fons Social Municipal, molt inferior. 
Afegeix que les altres respostes a les al·legacions presentades per Cabrerès i Progrés es 
comparteixen, però que calia remarcar això.  
 
Pel que fa a la resta d’al·legacions presentades, el Sr. Castells diu que reflecteixen el 
problema de les retribucions de personal, que ja fa temps que s’arrossega. 
 
El Sr. Alcalde respon que el problema ja hi era quan va arribar i que es porta temps parlant 
amb Diputació sobre el tema, en tant que ha d’assumir la gestió de les nòmines. Explica 
també que això suposarà estalviar el cost de la gestoria, però que costa que Diputació trobi 
el moment. 
 
El Sr. Vilaregut replica que després de tants anys es podria haver demanat a la gestoria 
que ho arreglés. 
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El Sr. Castells diu que el complement de productivitat és un sou i no pròpiament un 
incentiu, la qual cosa elimina la possibilitat que la gent competeixi perquè no hi ha estímul. 
 
El Sr. Alcalde respon que és complicat però que s’ha de solucionar. 
 
La proposta s’aprova amb vuit vots favorables, dels grups CiU, IPC-ERC-AM i Indpendents 
per Cantonigròs, i tres vots en contra del grup Cabrerès i Progrés. 
 
A.P.-37.-APROVACIÓ D’ACTA DE PREUS CONTRADICTORIS I  DE MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ DE LA SEGONA FASE DE L’EDIFICI 
PLURIFUNCIONAL.PAV-2”  
 
El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó va adjudicar el contracte per executar 
l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici plurifuncional.Pav-2” en data 19 de juny de 
2008, a l’empresa Arenes i Graves Castellot S.A., per un import de 1.280.148,48€. 
 
En data 28 de maig de 2009, amb registre d’entrada núm. 895, l’empresa Arenes i Graves 
Castellot  SA ha presentat una instància sol·licitant l’acceptació dels següents preus 
contradictoris, que representen un increment del 2,23% sobre el preu d’adjudicació que 
figura en el contracte: 
 
-Ignifugar pilars, bigues i corretees perimetrals, per un import de 21.881,66€ més IVA. 
-Sub. I col. Instal·lació per leds d’emergència a les escales I rampes, per un import de 
2.754,74€ més IVA. 
 
Vist l’informe tècnics, que acredita la necessitat de la modificació, i de Secretaria 
Intervenció, i d’acord amb el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar l’acta amb els segúens preus contradictoris presentada per l’empresa 
Arenes i Graves Castellot S.A. en relació amb l’obra “Construcció de la segona fase de 
l’edifici plurifuncional.Pav-2”: 
 
-Ignifugar pilars, bigues i corretees perimetrals, per un import de 21.881,66€ més IVA. 
-Sub. I col. Instal·lació per leds d’emergència a les escales I rampes, per un import de 
2.754,74€ més IVA. 
 
Segon.- Aprovar una modificació del contracte de l’obra  “Construcció de la segona fase de 
l’edifici plurifuncional.Pav-2” amb un increment de 28.578,21€ (un 2,23%). 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a Arenes i Graves Castellot S.A.  
 
El Sr. Vilaregut pregunta a què es deu la modificació, responent el Sr. Alcalde que hi ha 
hagut canvis normatius amb posterioritat a l’aprovació del projecte que cal aplicar. 
 
El Sr. Castells pregunta si el canvi de normativa és recent o anterior a una modificació 
anterior. 
 
El Sr. Alcalde explica que la normativa que obliga a ignifugar els pilars ha sortit més tard. 
 
El Sr.Vilaregut diu que el preu de les infraestructuras no puja tant a la comarca com el 
pavelló, mentre que el Sr. Alcalde replica que sí passa, com per exemple al pavelló de 
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Sant Julià de Vilatorta, i que a més cal advertir que ha sortit una normativa nova sobre 
filtres d’aire que afecta la tercera fase del pavelló. 
 
El Sr. Vilaregut respon que s’hauria d’haver fet un  projecte més adequat a les necessitats 
del municipi. 
 
El Sr. Alcalde intervé i diu que el preus són aquests, i que s’ha consultat a Esports i altres 
organismos, i que la conclusió és que es quedarà petit. Posa l’exemple d’Avinyó, on diu 
que el Pavelló Pav-2 que han construït s’ha omplert ràpid. Finalment afegeix que ha de 
servir per tot tipus d’activitats i que ha de ser acollidor. 
 
El Sr. Vilaregut es queixa que al municipi no hi ha equipaments culturals, i que en un indret 
on no hi ha tanta tradició d’esports s’ha volgut fer una construcció faraònica que no 
convenia, estirant més el braç que la màniga. 
 
El Sr. Alcalde respon que és per a tot tipus d’activitats i que calia complir la normativa per 
poder rebre subvencions. Explica també que la moció presentada en aquest i en d’altres 
Ajuntaments ha donat resultat, perquè els municipis de menys de 3.000 habitants tindran 
un centre cultural bàsic, que és el que se subvencionarà, però que cal seguir treballant. 
 
La proposta s’aprova amb vuit vots favorables, dels grups CiU, IPC-ERC-AM i Indpendents 
per Cantonigròs, i tres vots en contra del grup Cabrerès i Progrés. 
 
A.P.-38.-APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6 DE L’O BRA “CONSTRUCCIÓ DE 
LA SEGONA FASE DE L’EDIFICI PLURIFUNCIONAL.PAV-2”  
 
Vist, que en relació a l’execució de l’obra 2a Fase de l’Edifici Plurifuncional, que està 
portant a terme aquest Ajuntament, ha estat presentada en aquesta Corporació, la 6a 
certificació d’obra.  
 
Vist que els serveis tècnics han donat el visitiplau a la certificació presentada per la 
direcció de l’obra de referència. 
 
Vist l’informe emès pel secretari interventor,  
 
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. 6 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici 
plurifuncional. Pav-2”, datada el 30 d’abril de 2009, i amb un import de 123.956,26 euros. 
 
Segon.- - Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a 
l’efectivitat de l’acord adoptat. 
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Tercer.- Incorporar a l’expedient la certificació, un cop signada, als efectes oportuns. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
A.P.-39.-ADHESIÓ A LA XARXA BARCELONA-CATALUNYA FIL M COMISSION 
 
Atès que l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó-L’Esquirol és membre del Consorci per a 
la Promoció Turística de la Vall de Sau Collsacabra, un cop examinades les “Bases per a 
les relacions entre els membres de la xarxa Barcelona-Catalunya Film Comission”, es 
proposa al Ple: 
 
Primer. -Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa Barcelona-Catalunya Film Comission, 
amb l’assumpció de tots els compromisos que se’n deriven.  
 
Segon.- Delegar la representació en el marc de la xarxa Barcelona-Catalunya Film 
Comission al Consorci per a la Promoció Turística de la Vall de Sau Collsacabra, com a 
interlocutor en matèria de rodatges per a aquest municipi.  
 
Tercer.- Facultar l’Il·lm.  Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per formalitzar 
l’adhesió. 
 
Quart.-  Notificar l’adopció del present acord al Consorci per a la Promoció Turística de la 
Vall de Sau Collsacabra. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-40.-APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE “CONNEXI Ó EN ALTA DEL 
DIPÒSIT DE LA CREU DE MENAGÈS A CANTONIGRÒS I A L’E SQUIROL”  
 
Vist que l’enginyer municipal Sr. Enric Vilaregut i Sàez, va presentar el Projecte Tècnic de 
“Connexió en alta del dipòsit de la Creu de Managès a Cantonigròs i Santa Maria de 
Corcó”, que té per objecte implantar una infrastructura d’abastament d’aigua potable en 
alta per tal de garantir l’abastament d’aigua als nuclis de Santa Maria de Corcó, i de 
Cantonigròs, amb un pressupost d’execució material per contracte (IVA inclòs), que 
ascendeix a la quantia de 297.464,74.-€. 
 
Vist que en la sessió extraordinària del Ple de la Corporació, celebrada el 23 de gener de 
2008, va ser adoptat l’acord d’acceptació de  subvencions adreçades als ens locals per a la 
realització d’inversions per actuacions d’abastament en alta, de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (Resolució MAH/1506/2007, de 17 de maig), per import de 77.765,29.-€ - Anualitat: 
2008, per l’actuació de referència, concedida en virtut de la Resolució de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, de data 23 de novembre de 2007, publicada per edicte de 28 de 
novembre de 2007, i notificada a aquest Ajuntament el 7 de gener de 2008. 
 
Vist que havent estat aprovat inicialment per resolució 314/08, de 21 de novembre, 
ratificada en Ple, ha transcorregut el termini d’exposició pública sense que s’hi hagin 
presentat reclamacions o al·legacions. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 47 de la Llei d’Urbanisme i articles 
concordants aplicables del POUM, l’aprovació d’aquestes actuacions (actuacions 
específiques per implantar activitats d’interès públic, que hagin d’emplaçar-se en el medi 
rural), resta condicionada a la tramitació prèvia del procediment regulat a l’article 48 de la 
Llei d’Urbanisme, i que en aquest sentit l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, en data 5 
d’agost de 2008, va adoptar la Resolució núm. 214/08, per la que es va resoldre incoar, el 
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corresponent procediment de l’article 48 de la Llei d’Urbanisme, per tal que la Comissió 
d’Urbanisme procedeixi a la seva aprovació definitiva de l’actuació, restant condicionada 
l’aprovació definitiva del Projecte a l’obtenció de tal autorització. 
 
A l’empara de les atribucions que em confereix la normativa aplicable en matèria de Règim 
Local, es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar definitivament el Projecte Tècnic de “Connexió en alta del dipòsit de la 
Creu de Managès a Cantonigròs i Santa Maria de Corcó”, que té per objecte implantar una 
infraestructura d’abastament d’aigua potable en alta per tal de garantir l’abastament 
d’aigua als nuclis de Santa Maria de Corcó, i de Cantonigròs, amb un pressupost 
d’execució material per contracte (IVA inclòs), que ascendeix a la quantia de 297.464,74.-
€, redactat per l’enginyer municipal Sr. Enric Vilaregut i Sàez. 
 
Segon.-  Condicionar l’aprovació definitiva del projecte a l’obtenció efectiva de 
l’aautorització administrativa que ha d’emetre la Direcció General d’Urbanisme, de 
conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Tercer.-  Insertar un anunci sobre el present acord al BOPB, DOGC i tauler d’anuncis de la 
Corporació, als efectes oportuns de publicitat. 
 
A consultes del Sr. Vilaregut, el Sr. Secretari respon que es condiciona perquè no es 
disposa encara de l’autorització d’Urbanisme. 
 
El Sr. Vilaregut diu que ja hi ha una canalització feta a Cantonigròs, i pregunta si és l’obra 
d’aquest projecte. 
 
El Sr. Alcalde respon que hi ha un tub de baixa derivat d’una obra de Tavertet, per si es 
necessités, però que és una obra diferent d’aquest projecte, i que el pagament correspon a 
l’Agència Catalana de l’Aigua i a Tavertet. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat.  
 
A.P.-41.-PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICI PAL D’AIGUA A 
L’EMPRESA SOREA  
 
En data 29 de juny de 2006 el Ple de la Corporació va aprovar definitivament el canvi en la 
forma de gestió del servei d’aigües i el reglament del servei municipal d’abstament d’aigua 
potable a Santa Maria de Corcó, i així mateix va adjudicar la concessió administrativa del 
servei d’aigües a l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas S.A., 
per un termini de cinc anys, d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars 
aprovat, amb possibilitat de pròrroga. 
 
L’oferta presentada per Sorea en el seu capítol de millores preveia la possibilitat de 
“finançar aquelles quantitats que designi l’Ajuntament, sempre que tinguin relació amb el 
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servei d’aigua, en les condicions de termini, tipus d’interès i sistema de recuperació que de 
mutu acord es pacti”. 
 
L’Ajuntament té atorgada una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua, per import de 
77.765,29€, per a l’execució de les obres “Connexió en alta del dipòsit de la Creu de 
Menagès a Cantonigròs i a Santa Maria de Corcó”, segons projecte elaborat per l’Enginyer 
Municipal, Sr. Enric Vilaregut i Sàez, amb un import de 297.464,74€, IVA inclòs. 
 
En tant que Sorea és l’empresa concessionària del servei d’abastament d’aigua potable al 
municipi i disposa de tots els mitjans necessaris per tal d’executar l’actuació, concorren 
raons d’interès públic perquè sigui la mateixa empresa concessionària qui se n’encarregui. 
 
D’altra banda, quant al finançament de l’actuació, l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó 
aportarà 77.765,29€, equivalents a la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de 
l’Aigua. El pressupost de despeses per a 2009 recull una partida d’inversió per aquesta 
xifra, destinada a l’actuació de referència, i així mateix preveu com a ingrés la subvenció 
en igual quantia. 
 
Per la seva part, Sorea finançarà la resta de l’actuació amb 219.699,46€, amb un tipus 
d’interès referenciat a l’Euribor + 0,75 punts i amb un termini fins l’1 de gener de 2027. 
 
Així mateix, Sorea ofereix finançar i executar fins la quantitat de 150.000,00 euros obres de 
millora del servei, amb un tipus d’interès referenciat a l’Euribor + 0,75 punts i amb un 
termini fins l’1 de gener de 2037, incorporant-se als respectius estudis de tarifes a mesura 
que es vagin executant les diferents obres del servei. 
 
Per obtenir el finançament de Sorea amb càrrec a les tarifes de l’aigua en els termes 
assenyalats cal aprovar l’ampliació del termini de concessió del servei municipal d’aigua 
potable fins a l’1 de gener de 2037. 
 
Vist l’informe de Secretaria Intervenció i l’estudi de tarifes aportat per Sorea. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Ampliar el contracte de concessió del servei d’abastament d’aigua potable a 
l’empresa Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas S.A., fins al dia 1 de 
gener de 2037 per raons d’interès públic, amb els condicionants següents: 
 
-Que Sorea executi l’obra “Connexió en alta del dipòsit de la Creu de Menagès a 
Cantonigròs i a Santa Maria de Corcó”. 
 
-Que Sorea financii l’obra “Connexió en alta del dipòsit de la Creu de Menagès a 
Cantonigròs i a Santa Maria de Corcó”. en 219.699,46€ amb un tipus d’interès referenciat a 
l’Euribor + 0,75 punts i amb un termini fins a l’1 de gener de 2027. 
 
-Que Sorea financii i executi fins la quantitat de 150.000,00€ obres de millora del servei, 
amb un tipus d’interès referenciat a l’Euribor +0,75 punts i amb un termini fins l’1 de gener 
de 2037, incorporant-se als respectius estudis de tarifes a mesura que es vagin executant 
les diferents obres del servei. 
 
Segon.- Notificar el present acord a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de 
Aguas S.A.,  als efectes oportuns. 
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El Sr. Castells pregunta si Sorea fa un crèdit. 
 
El Sr. Alcalde respon que Sorea va assumir un crèdit que hi havia pendent, i un altre de la 
planta potabilitzadora, i que ara es tracta que Sorea aporti un finançament amb càrrec a les 
tarifes de l’aigua. 
 
El Sr. Vilaregut pregunta si es pagarà amb la factura de l’aigua. 
 
El Sr. Alcalde explica que hi ha una subvenció de l’ACA i que la resta ho avança Sorea, per 
després pagar-ho l’Ajuntament, i que també hi ha un coixí de 150.000 euros per obres, 
com la de l’ecorxador. 
 
El Sr. Comas afegeix que era necessari. 
 
El Sr. Castells intervé dient que ho veu d’una manera menys bucòlica, ja que Sorea és una 
empresa capitalista i busca el benefici, i que per tant l’increment dels costos de l’aigua és 
considerable. 
 
El Sr. Alcalde diu que aquestes despeses s’haurien de finançar d’alguna manera, sigui 
amb l’IBI, les deixalles o altres. 
 
El Sr. Castells respon que ho veu bé, però que Sorea és quasi un monopoli. 
 
El Sr. Alcalde diu finalment que abans que gestionés Sorea es perdia molta aigua, i a 
consultes sobre Can Sagalés explica que al Pedró hi ha problemes d’aigua i que no són 
fàcilment solucionables. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat.  
 
A.P.-42.-APROVACIÓ INICIAL DE LA IMPOSICIÓ I ORDENA CIÓ DE LES 
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE L’OBRA “PROJECTE D’OBRA ORDINÀRIA DE 
VORADA I URBANITZACIÓ DE LA MATEIXA”  
 
1. Per Resolució de l’Alcaldia 194/09, de 16 de juny, es va aprovar definitivament el 
“Projecte d’obra ordinària de vorera i urbanització de la mateixa, redactat per l’Arquitecte 
Municipal, Sr. Rafael Rierola Moscoso, amb un pressupost d’execució per contracta de 
8.520,37€, essent els honoraris tècnics valorats en 1.987,37€. 

   
2. Per Providència de l’Alcaldia de data 18 de juny de 2009 es va resoldre iniciar 
l’expedient de contribucions especials demanar els informes corresponents. 

   
3. Els serveis tècnics municipals i el secretari interventor han emès els corresponents 
informes tècnic i jurídic, que consten en l’expedient. 

   
FONAMENTS DE DRET  
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1. D’acord amb el que disposen els articles 28 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
l’Ajuntament pot establir i exigir contribucions especials per realitzar obres municipals, 
sempre que es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i 
sempre que les obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per 
complir els fins que li són atribuïts. L’obra ordinària de vorera i urbanització de la mateixa té 
aquesta consideració perquè s’inclou en una de les enumerades en l’article 29 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 

   
2. D’acord amb l’article 15.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, correspon a les entitats 
locals acordar la imposició i ordenació dels seus tributs. Concretament, pel que fa a les 
contribucions especials, l’art. 34.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals preveu que l’exacció de les contribucions 
especials requerirà l’adopció prèvia de l’acord d’imposició i ordenació en cada cas concret. 

   
3. La base imposable serà com a màxim de 9.456,97€, corresponents al 90% del cost que 
l’Ajuntament suporta per realitzar aquesta obra, que no supera el límit del 90% exigit per la 
llei. 

   
Per tant, 

   
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord: 

   
1. Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució del “Projecte 
d’obra ordinària de vorera i urbanització de la mateixa”, l’establiment i exigència de les 
quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de 
l’àrea beneficiada. 

   
2. Ordenar simultàniament el tribut concret d’acord amb les següents determinacions: 

   

2.1. El cost previst de l’obra més honoraris tècnics es fixa en 10.507,74€. 

2.2. Es fixa la quantitat que ha d’abonar el beneficiari en 9.456,97 €, corresponents al 90% 
del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que, finalitzada 
l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre aquest cost a 
efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius i s’han de girar 
les liquidacions que siguin necessàries. 

2.3. No resulta rellevant el mòdul de repartiment de la base imposable atès que hi ha un 
sol propietari.  

3. Aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d’aplicar a la 
quantitat que es reparteixen els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons consta 
en el document annex. 

4. Exposar l’expedient a informació pública en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i publicar-
lo al BOP durant trenta dies hàbils, durant els quals les persones interessades poden 
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Durant aquest 
període d’exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en 
associació administrativa de contribuents. 

5. Si no hi ha reclamacions, l’acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el BOP. 
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Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre el Ple de la corporació per majoria absoluta 
abans d’aprovar definitivament la imposició i ordenació de les contribucions especials. 

6. Notificar individualment al subjecte passiu les quotes corresponents, si és conegut i, si 
no, mitjançant edictes.  

7. Aplicar l’Ordenança general de contribucions especials en tot allò que no prevegi aquest 
acord.  

El Sr. Vilaregut pregunta si és l’obra per arrodonir el projecte de l’entorn del cementiri, 
subvenionat pel Fons Zapatero, a la qual cosa el Sr. Alcalde respon afirmativament. 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

A.P.-43.-APROVACIÓ DE SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’ AEDUCACIÓ DE LA 
GENERAITAT DE CATALUNYA DEL MANTENIMENT DEL BATXILL ERAT NOCTURN A 
L’INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA JAUME CALLÍS DE VI C 
 
Atès que el passat curs 2007-2008 el Departament d’Educació va comunicar a l’equip 
directiu de l’Institut Jaume Callís de Vic la seva intenció d’abolir el batxillerat nocturn al 
centre. Davant les reiterades demandes fetes per tota la comunitat educativa i pel mateix 
Ajuntament de Vic el Departament d’Educació va decidir mantenir el citat servei pel curs 
2008-2009. 
 
Atès que el batxillerat nocturn constitueix l’única opció pels joves de 16 a 18 anys de Vic i 
comarca que compaginen estudis i treball per realitzar estudis postobligatoris que permetin 
l’accés al sistema universitari via PAU. 
 
Considerant que el model de batxillerat nocturn és un servei educatiu destinat a potenciar 
la igualtat d’oportunitats entre tots els joves de Vic i comarca que decidiesen optar per una 
formació paral·lela a la seva entrada al mercat de treball. 
 
Atès que el batxillerat nocturn a l’IES Juame Callís és actualment l’únic en aquesta 
modalitat que s’ofereix a la comarca d’Osona i a Vic, convertint a la ciutat en el referent 
educatiu més important per a aquells joves de 16 a 18 anys que continuïn apostant per una 
entrada al mercat laboral compaginada amb estudis postobligatoris. 
 
Vist que el model presencial que actualment s’està impartint és una garantia de l’èxit 
escolar dels alumnes que el cursen, i considerant que aquest recurs educatiu potencia la 
formació permanent a tota la població, l’opció plantejada pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya no respecta els principis bàsics d’igualtat d’oportunitats i accés al 
sistema educatiu. 
 
Davant la decisió del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de suprimir el 
servei de batxillerat nocturn a l’Institut de Batxillerat Jaume Callís de Vic, l’Alcalde proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que 
garanteixi la continuïtat del batxillerat nocturn a l’Institu Jaume Callís de Vic 
 
Segon.- Instar al Consell Comarcal d’Osona i a requerir al Departament d’Educació que 
mantingui el servei de batxillerat nocturn a l’Institu Jaume Callís per la seva condició de 
servei educatiu únic en aquesta franja horària de la comarca d’Osona. 
 
El Sr. Castells opina que faltaria demanar quanta gent hi ha matriculada i quants dels 
matriculats necesiten treballar i estudiar. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-44.-PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Castells pregunta per una reclamació efectuada pel Tribunal de Cuentas , 
responent el Sr. Secretari que fins fa poc només calia fer enviaments a la Sindicatura de 
Comptes, i que recentment també s’exigeixen des de Madrid. 
 
El Sr. Castells pregunta sobre una carta de Sorea que sol·licita autorització per 
suspendre el subministrament de l’aigua . 
 
El Sr. Alcalde respon que es consulta cas per cas. 
 
El Sr. Castells demana per què Mussap sol·licita dades sobre els treballadors . 
 
El Sr. Garolera considera que hi ha diferents tipus d’assegurances i que es pren com a 
referència el nombre de funcionaris, i el Sr. Alcalde afegeix que es consultarà. 
 
Finalment, el Sr. Castells recorda que hi ha actes de Plens pendents de redactar  i que 
en un d’ells es va aprovar la segona fase del pavelló, i que caldria trobar-hi una solució. 
 
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 
 


