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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 009/2009  
 
DATA SESSIÓ: 26 de novembre de 2009 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: AAPP 076-079 
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:35 A LES 22:1 0 HORES 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Josep Mas Falgueras 
Antoni Comas Danés 
Jaume Serra Farrés 
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.-76.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària 8/2009, de 29 d’octubre,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar l’acta de la sessió plenària extraordinària 8/2009, de 29 d’octubre,  
 
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. 
 
El Sr. Vilaregut demana que es faci constar un aclariment en relació amb una de les seves 
intervencions. A l’acord de Ple A.P.-74 figura el següent text :”El Sr. Vilaregut intervé dient 
que s’haruia de tenir una visió global de municipi, afegint que també és deficitària la 
Cabrerès BTT i no se n’incrementa la taxa, i que potser no caldria tant la piscina, que és un 
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servei que utilitza la gent del poble”. Assenyala que volia comentar que la Cabrerès BTT és 
un servei utilitzat per gent de fora del municipi i que no se n’ha augmentat la taxa, mentre 
que la piscina sí que és utilitzada per gent del municipi i que sí que s’hi ha practicat un 
increment. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-77.-APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB  EL CONSELL 
COMARCAL D’OSONA EN RELACIÓ AMB EL MERCAT DE LA TER RA  
 
El Consell Comarcal ha endegat diverses accions per tal de potenciar el sector de 
l’artesania alimentària i els productes del territori sota el projecte subvencionat per 
Diputació amb el nom Xarxa d’ens locals per al suport al teixit empresarial de productes 
alimentaris locals i de qualitat de la terra i del mar, i per al qual li ha estat concedida una 
subvenció directa per part de la Presidència de la Diputació de Barcelona en data 7 d’agost 
de 2009. 
 
Aquest projecte té com a objectiu la realització de diferents activitats adreçades al sector 
de l’artesania alimentària per tal de conèixer el sector, potenciar-lo a través de jornades 
formatives i afavorir el coneixement dels productes a través de potenciar noves vies de 
comercialització i de promoció dels productes. En aquest marc, el Consell Comarcal 
d’Osona vol impulsar la realització de Mercats de la Terra a diferents municipis de la 
comarca, i on els productors locals osonencs puguin vendre directament els seus 
productes. Per poder desenvolupar aquests mercats és necessària la participació dels 
ajuntaments. 
 
L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó-L’Esquirol ha ofert el seu municipi per organitzar el 
primer Mercat de la Terra , i col·labora en l’organització d’aquest esdeveniment. 
 
El Consell Comarcal i aquest Ajuntament han acordat que el Consell aportarà una quantitat 
màxima de 9.000 euros, mentre que l’Ajuntament hi destinarà una quantitat global de 3.200 
euros.    
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
Primer. -Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal d’Osona i 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó en relació amb el Mercat de la Terra. 
 
Segon.-  Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde per formalitzar la col·laboració derivada del conveni. 
 
Tercer.-  Notificar l’adopció del present acord als interessats als efectes oportuns. 
 
El Sr. Castells pregunta per quin motiu el conveni s’ha signat abans de passar-lo pel Ple, 
responent el Sr. Alcalde que es tractava d’un conveni per poder obtenir un finançament per 
al Mercat de la Terra. 
 
El Sr. Vilaregut pregunta com es concreta el carácter itinerant del Mercat de la Terra. 
 
El Sr. Montañà explica que es tracta d’un mercat de carácter mensual que substitueix el 
Mercat del Gust, i que en principi correspon l’organització al municipi que ho sol·liciti i pugui 
garantir que disposa de finançament pel 70% del cost. 
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El Sr. Castells pregunta si el cost serà el mateix cada mes, a la qual cosa el Sr. Alcalde 
respon que el Consell Comarcal hi ha aportat 9.000 euros perquè havien sobrat del Mercat 
del Gust, però que difícilment tornarà a tenir igual cost. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-78.-MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2/09, PER SUPLE MENT DE CRÈDIT I 
TRANSFERÈNCIA ENTRE PARTIDES  
 
Expedient número 2/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant suplement de crèdits i transferència entre partides. 

ANTECEDENTS 
1. Pel Decret de l’Alcaldia 376/2009 de data 23 de novembre de 2009, s’inicia l’expedient 
per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdits i 
transferència entre partides. 
 
2. Actualment es fa necessari incorporar al Pressupost de 2009 les despeses 
corresponents a l’actuació de manteniment del camí de Cabrera i concretament del revolt 
de les Perxes, en la part finançada per l’Ajuntament, que representa un 25% del total, i de 
diverses actuacions generals de manteniment de camins al municipi. En definitiva, cal 
suplementar la partida corresponent en 10.000 euros amb càrrec a romanent líquid de 
tresoreria. 
 
També es fa necessari suplementar en 665 euros la partida de despeses corresponent a 
quotes per convenis del Consell Comarcal, amb càrrec a romanent líquid de tresoreria. 
 

3. D’altra banda, cal ampliar la partida d’amortització de préstecs a mig o llarg termini de fora 
del sector públic en 4.106,05 euros. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que 
es poden reduir sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit 
mitjançant transferència de la partida 011 33000, corresponent a despeses per interessos 
bancaris.  

També es fa necessari ampliar les partides de reparació i manteniment de vies públiques i 
d’enllumenat públic, amb transferència d’altres partides.  

  
Despeses que cal finançar: 
 
Transferència entre partides  
 
Consignació de despeses amb crèdits en baixa  

  

Partida inicial  Nom  Consignació Proposta de Consignació 
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inicial  baixa  definitiva  

1 011 33000    Interessos 
préstecs entitats 
bancàries 

  22330,00€   4.106,05€   18.223,95€ 

1 431 22100 Subministrament 
energia 
enllumenat 
públic 

50.000,00€ 7.000,00€ 43.000,00€ 

1 422 22103 Subministrament 
combustible 
ensenyament 

15.000,00€ 3.000,00€ 12.000,00€ 

1 442 22700 Recollida 
residus, recollida 
selectiva i 
tractament 

177.000,00€ 3.000,00€ 174.000,00€ 

   

Total baixes de crèdits: 17.106,05€ 

   

Consignació de despeses amb crèdits en alta  

   

Partida inicial  Nom  Consignació 
inicial  

Proposta d’alta  Consignació 
definitiva  

  1 011 91300 Amortització 
préstecs a mig i 
llarg fora sector 
públic 

  28.800,00€ 4.106,05   32.906,05€ 

1 511 21000 Reparacions i 
manteniment 
vies públiques 

30.000,00€ 7.000,00€ 37.000,00€ 

1 511 21001 Reparacions i 
manteniment 
enllumenat 
públic 

10.000,00€ 6.000,00€ 16.000,00€ 

   

Total altes de crèdits: 17.106,05€ 
 
 
Suplements de crèdit : 
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Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 533 21000 Reparacions i 
manteniment 
camins rurals 

13.000,00€ 10.000,00€ 23.000,00€ 

1 121 46500 Consell 
Comarcal, 
Conveni 
Recollida 
Animals 

2.950,00 665,00€ 3.615,00€ 

 
 
Finançament que es proposa: 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:                                    10.665,00€ 

 
 

Total finançament suplement:  10.665,00€ 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 i 179 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 
 
 

2  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la 
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la 
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant 
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del 
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei. 

3.Pel que fa a les transferències entre partides, les transferències proposades afecten 
diferents grups de funció i no afecten els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris 
atorgats en l’exercici.  
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Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements o 
altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de 
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de 
cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors.  

No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es 
proposa minorar.  

Es compleixen l’article 180 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 i l’article 41 del Reial 
decret 500/1990.  

4 Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament amb majoria simple. 

5 D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 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, les 
entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 
de la LGEP. 
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en 
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla economicofinancer corrector, i així mateix s’ha de notificar el 
corresponent informe sobre el no assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària a la 
Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
Reglament que desenvolupa la LGEP. L’incompliment es deriva del pressupost. 

Per tant, 
 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de modificació del Pressupost per suplement de crèdits i 
transferència entre partides d’acord amb les dades referides als antecedents, que cal 
finançar mitjançant els recursos indicats. 
 
Segon.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas 
que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.   
 
Un cop realitzada una consulta sobre el romanent de tresoreria per a despeses generals 
per part del Sr. Castells, la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
A.P.-79.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPA L REGULADORA DE LA 
NETEJA DE TERRENYS I DE SOLARS AL MUNICIPI DE SANTA  MARIA DE CORCÓ 
 
Atès que cal dotar de regulació la neteja de terrenys i de solars al municipi, als efectes de 
reduir el risc d’incendi i la propagació de plagues, així com garantir que la vegetació no 
impedeixi la circulació per la via pública, 
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Vist l’informe favorable de Secretaria Intervenció, 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar inicialment L’Ordenança reguladora de la neteja de terrenys i de solars al 
municipi de Santa Maria de Corcó. 
 
Segon.-Sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública i audiència dels possibles 
interessats, mitjançant una publicació en el BOPB, en el DOGC, mitjà de comunicació 
escrita i en el tauler municipal, per un període de 30 dies, als efectes de presentació de 
reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En el cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà 
definitiu, es trametrà el text íntegre del Reglament a la Subdelegació del Govern de l’Estat i 
a la Direcció General d‘Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, i es procedirà a la publicació de 
l’anunci d’aprovació definitiva, amb la inclusió del text literal del Reglament aprovat.    
 
El Sr. Castells pregunta si el compliment de l’ordenança es tradueix en l’aplicació de 
l’execució subsidiària. 
 
El Sr. Alcalde explica que l’objectiu de l’ordenança és evitar que hi hagi terrenys bruts que 
puguin provocar problemes per risc d’incendi o perquè arbres o plantes envaeixen la 
vorera, i afegeix que davant un incompliment, un cop fet el corresponent requeriment, sí 
que s’acudiria a l’execució subsidiària.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 

ANNEX 

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA, NETEJA DE TERRENYS I 
SOLARS AL MUNICIPI DE SANTA MARIA DE CORCÓ  

Els articles 189 i següents del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme, obliguen els propietaris de tota classe de terrenys, 
construccions i instal·lacions a complir amb els deures d’ús, conservació i rehabilitació 
establerts en la mateixa llei, i el manteniment o reposició de les condicions de seguretat, 
salubritat i ornament públic dels béns immobles, en concordança a l’establert a l’art. 29 del 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

L’Administració està facultada per ordenar l’execució de les obres necessàries per al 
compliment d’aquestes obligacions, així com a realitzar-les subsidiàriament a càrrec de la 
persona obligada si aquesta incompleix injustificadament l’ordre.  

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i en el Decret 123/2005, de 
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14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuïtat immediata amb la trama urbana, les parcel·les interiors d’aquestes urbanitzacions 
s’han de mantenir lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida (els arbres adults, 
de més de 15 cm de diàmetre normal, la copa dels quals sobrepassi el límit de les parcel·les 
hauran de ser tallats).  

Capítol I  

Disposicions generals  

Article 1  

L’objecte de la present ordenança és el de regular les mesures adreçades a garantir els 
deures dels propietaris de conservació i de manteniment dels terrenys i dels solars del 
municipi de Santa Maria de Corcó, als efectes d’evitar el risc d’incendi i la propagació de 
plagues, així com impedir que la vegetació dificulti la circulació per la via pública. 

Capítol II  

Neteja  

Article 2  

Les parcel·les es mantindran netes. No es permet l’acumulació de residus vegetals o de 
qualsevol altre tipus de residu que puguin afavorir la propagació del foc.  

Es prohibit llençar o emmagatzemar residus sòlids o líquids, escombraries, deixalles, runes, 
terres o qualsevol altre tipus de materials o objectes en terrenys i solars on no estiguin 
previstos aquests usos i estiguin degudament equipats i específicament autoritzats per 
aquesta utilitat.  

Article 3  

1. Els propietaris de tota classe de terrenys i construccions hauran de mantenir-los en 
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, restant prohibit mantenir en ells 
escombraries o residus sòlids, pastosos i líquids, així com runes i herbes i arbustos en estat 
d’abandonament.  

2. Els propietaris de solars i d’espais lliures de parcel·les edificades poblats d’arbres, hauran 
de mantenir el terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb la massa arbòria aclarida i 
les branques baixes esporgades i net de vegetació seca o morta així com de restes vegetals i 
de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc.  

Així mateix, els propietaris hauran de vetllar perquè els elements vegetals indicats en aquest 
apartat, arrelats o situats en terrenys de la seva propietat, no dificultin la circulació de 
vehicles i de persones a la via pública.  

3. Tots els treballs de neteja i manteniment s’ha de fer abans del període d’alt risc d’incendi 
(entre el 15 de maig i el 15 d’octubre).  

4. Els propietaris dels terrenys i solars hauran de mantenir el terreny net de plagues 
d’insectes, com per exemple la processionària del pi, de rosegadors o de qualsevol altre 
animal que suposi un problema sanitari.  
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5. Quan pertany a una persona el domini directe d’un terreny o construcció i a una altre el 
domini útil, l’obligació recaurà sobre aquella que en tingui el domini útil.  

Article 4  

Les restes vegetals resultants de la neteja de la parcel·la es tractaran d’acord amb una de les 
opcions següents:  

a) Triturat fins a obtenir restes menors de 30 cm, i repartiment uniforme sobre el terreny.  

b) Transport de les restes a deixalleries, plantes de compostatge, cremadors controlats, 
centrals tèrmiques, d’aprofitament de biomassa o similar, on se’ls aplicarà un tractament 
adequat.  

c) Crema controlada degudament autoritzada.  

2. En el cas d’existir-hi altres tipus de residus no vegetals (runa, ferralla, etc) es retiraran i 
transportaran cap a deixalleries, plantes de tractament o abocadors autoritzats.  

Capítol III  

Compliment  

Article 5  

1. L’Alcalde d’ofici o a instància de qualsevol interessat, iniciarà el procediment posant-lo 
en coneixement del propietari o propietaris de terrenys, urbanització o edificació i, previ 
informe dels serveis tècnics i amb audiència als interessats pel període de 10 dies, dictarà 
resolució assenyalant les deficiències existents, ordenant les mesures precises per esmenar-
les i fixant un termini per a la seva execució.  

2. Transcorregut el termini atorgat i sense que els obligats hagin executat les mesures 
ordenades, l’Alcalde dictarà la incoació del procediment sancionador.  

3. En la resolució, a més, es requerirà l’obligat, o el seu administrador, per tal que 
procedeixi a l’execució de l’ordre efectuada, que si no es compleix l’Ajuntament la durà a 
terme a càrrec de la persona obligada a través del procediment d’execució subsidiària 
podent-se repercutir les despeses pel procediment recaptatori en via de constrenyiment.  

No obstant el que s’ha dit, si s’apreciés greu perill immediat per a les persones o per als 
béns, que s’haurà de justificar a l’expedient, l’execució subsidiària pertinent podrà executar-
se, un cop transcorregut el termini de la primera ordre, sense haver d’esperar la resolució de 
l’expedient sancionador.  

Article 6 
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Constitueix infracció urbanística l’incompliment de l’establert en aquesta ordenança i en 
relació al procediment sancionador s’estarà al que disposa el Decret Legislatiu Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i al 
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.  

Disposició final  

Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada definitivament pel Ple 
de l’Ajuntament i publicat el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província.  

 
Amb posterioritat a la tramitació dels punts de l’ordre del dia, els regidors del grup 
Cabrerès i Progrés demanen realitzar diverses preguntes. 
 
El Sr. Castells pregunta per què no s’han continuat penjant les actes dels plens a la pàgina 
web, responent el Sr. Alcalde que hi ha un volum de feina considerable i que sempre pot 
quedar pendent alguna cosa. 
 
Després el Sr. Castells recorda que hi ha actes de plens d’anys anteriors que no s’han 
redactat i que han de recollir qüestions urbanístiques, i proposa que els regidors es 
reuneixin per exposar davant el Sr. Secretari quin va ser el sentit del seu vot. 
 
El Sr. Castells comenta que hi ha hagut un increment en els costos de personal de la 
Cabrerès BTT entre 2008 i 2009. El Sr. Montañà diu que la persona que se n’encarregava 
no va estar contractada durant tot l’any 2008. 
 
El Sr. Castells pregunta també per què no consten pagaments del pavelló a l’estat 
d’execució del pressupost de 2009. El Sr. Secretari explica que són pagaments que 
corresponent a una obligació reconeguda en el pressupost de 2008. 
 
Finalment, a consultes sobre l’estat del procediment de constitució de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Cantonigròs, el Sr. Alcalde diu que s’ha d’explicar la qüestió als 
ciutadans però que encara no hi ha actes previstos perquè encara s’està en fase de 
delimitació del territori.  
 
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 
 
 


