ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 07/2012
NÚM.: 07/2012
DATA SESSIÓ: 18 DE SETEMBRE DE 2012
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 038 a 045.
HORA: 20.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Sebastià Riera Cusí
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Joan Callejón Creus
Sra. Alba Molas Rifà
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó
Sr. Joan Matavera Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Josep Castells Casellas
SECRETARI ACCIDENTAL (Resoluc. 002/2012):
Sr. Lluís Xandri i Molas

L’Alcalde dona la benvinguda als assistents i, posteriorment, dóna peu a l’obertura de la
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia.
1.- A.P. 038/2012.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
•

Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 06/2012, de 10 de juliol de 2012

Sense que hi hagi esmenes, l’acta és aprovada per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 039/2012.- ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ A LA
ORGANITZACIÓ ESPECIAL OSONA TURISME DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA.
De conformitat amb l’article 25, lletra m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; l’article 66 lletra n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
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qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya; els municipis,
per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències han d’exercir,
entre d’altres, les de l’àmbit del turisme.
La instrumentació del turisme planteja la necessitat de treballar en la reordenació de la
gestió territorial del turisme, com una nova etapa que permeti avançar davant els nous
reptes que planteja el sector turístic i la situació econòmica actual, cercant noves eines on
l’especialització dels rols ha de facilitar la planificació estratègica.
El Consell Comarcal d’Osona té constituïda l’organització especial Osona Turisme, sense
personalitat jurídica pròpia. La finalitat d’Osona Turisme és la promoció del turisme en el
territori de la comarca d’Osona i l’assessorament als ens locals. En l’actualitat, preveu la
participació en aquesta organització especial a tots els municipis de la comarca d’Osona,
les entitats sense ànim de lucre i entitats públiques d’àmbit supramunicipal i/o de caràcter
associatiu, sempre que facin efectiva l’aportació anual per a la promoció turística que el
Consell Comarcal d’Osona estableixi per cada anualitat.
Atès que aquest ajuntament està disposat a formar part de l’organització especial Osona
Turisme i a abonar l’aportació econòmica que es fixi en cada moment.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Adherir-se, amb plenitud de drets i obligacions, a l’organització especial Osona
Turisme del Consell Comarcal d’Osona com a òrgan de participació per a la promoció del
turisme en el territori de la comarca d’Osona i l’assessorament als ens locals i aprovar una
despesa, per enguany, per import de 220,00 Euros amb càrrec a l’aplicació pressupostària
430 46700 del pressupost de despeses vigent.
Segon.- Designar al senyor Sebastià Riera Cusí, Alcalde-President de la corporació, com a
representant d’aquest municipi per a formar part del Consell General de l’organització
especial Osona Turisme.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona.
Obert el torn de paraules, intervé el Sr. Alcalde per explicar que la Diputació de Barcelona
va deixar de finançar els consorcis de turisme i va dur-los a la seva dissolució. Explica que
en aquests moments, el Consorci Vall de Sau Collsacabra encara no està dissolt del tot.
Pel que fa a aquesta nova organització del Consell Comarcal d’Osona, per a la promoció
turística de la comarca, explica que tindrà un cost anual per a l’ajuntament de 660 euros.
El Sr. Pep Mas pregunta si hi ha molts ajuntaments que s’hi hagin adherit.
El Sr. Alcalde li respon que si ha de fer cas al que es va dir en el darrer Consell d’Alcalde,
n’hi va haver 34 que hi van votar a favor, 3 es van abstenir i 1 hi va votar en contra. Quan
al Consorci Vall de Sau Collsacabra, explica que encara no està dissolt per un PUOSC
destinat a camins concedit, que precisament afecta a aquest municipi. S’ha demanat al
Consell Comarcal que n’assumeixi la gestió i després el consorci es disoldrà.
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Sense més intervencions, la proposta precedent és sotmesa a votació resultant aprovada
per unanimitat dels presents.
4.- A.P. 040/2012.- FORMULACIÓ DE PROPOSTA DE FESTES LOCALS DEL MUNICIPI
DE SANTA MARIA DE CORCÓ PER A L’ANY 2013.
Atès el que preveuen l’article 37 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març; l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de
28 de juliol; i l’Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
EMO/185/2012, de 22 de juny, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals
per a l'any 2013 a Catalunya.
Atès que els municipis han de proposar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, al
Conseller, qui les fixarà mitjançant ordre.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Proposar a al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
que fixi com a festes locals (retribuïdes i no recuperables) del municipi de Santa Maria de
Corcó per a l’any 2013, els dies següents:
1a Festa Local:
Comú per a tot el municipi:
2a Festa Local:
Per al nucli de Santa Maria de Corcó:
Per al nucli de Cantonigròs:
Per al nucli de Sant Martí Sescorts:

28 de març (Dijous Sant)

20 de maig (Dilluns de pasqua
granada)
16 d’agost (Sant Roc)
11 de novembre (Sant Martí)

Segon.- Notificar la present resolució al Conseller d’Empresa i Ocupació, i donar-la a
conèixer al municipi.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per
unanimitat dels presents.
4.- A.P. 041/2012.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DEL CÀNON MUNICIPAL PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE PRESENTADA A
INSTÀNCIA DE SOREA (2N TRIMESTRE 2012).
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat
davant del Registre General d’aquesta corporació el cànon relatiu a la prestació del servei,
corresponent al 2on trimestre de 2012, amb la quota que resulta a favor d’aquest
consistori, adjuntant-se també l’estat de comptes actual.
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Vist que tal i com estableix el corresponent acord de concessió de la prestació del servei,
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó haurà de procedir a aprovar les quotes resultants
del cànon per tal de procedir al seu cobrament.
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats és el que seguidament es relaciona:
2on Trimestre de 2012:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.251,26 Eur
- 637,83 Eur
613,43 Eur

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el cànon concessional del servei municipal d’abastament d’aigua i la
quota resultant a favor de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, presentat per l’empresa
concessionària del servei, SOREA SA, corresponent al 2on trimestre de 2012, d’acord amb
el detall que seguidament es relaciona:
2on Trimestre de 2012:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.251,26 Eur
- 637,83 Eur
613,43 Eur

Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA, i requerir-la per tal
que procedeixi al pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament.
Sense que es produeixin intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada
per unanimitat dels presents.
5.- A.P. 042/2012.- ADHESIÓ A LA XARXA DE GOVERNS LOCALS.
Atès que la Diputació de Barcelona, en el Ple celebrat el dia 31 de maig de 2012, va
aprovar el Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.
Atès que els objectius que persegueix aquest Pla són:
-

Reforçar les accions dels governs locals per fomentar el desenvolupament
econòmic i social.
Reforçar el sistema de cooperació dels governs locals, per contribuir a garantir la
prestació dels serveis i potenciar la cohesió del territori.
Estimular la col·laboració entre els governs locals per obtenir el màxim aprofitament
dels equipaments existents i de les línies de serveis públics en funcionament.
Promoure l’equilibri territorial mitjançant el principi de diferenciació.
Fomentar la corresponsabilitat dels governs locals com a gestors dels interessos de
la comunitat i dels recursos públics.

Atès que la Xarxa estableix els municipis com a destinataris principals del Pla, d’acord amb
el sistema de governs locals establert per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
Atès que és interès d’aquest Ajuntament formar part de l’esmentat Pla, per perseguir
aquest interessos coincidents amb els d’aquesta corporació municipal.

Carrer Nou, 1. 08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:

st.m.corco@diba.cat

4

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó al Protocol del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” promogut per la Diputació de Barcelona.
Segon.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui menester l’Alcalde-President de la
corporació –Il·lm. Sr. Sebastià Riera Cusí- per a l’atorgament de quants documents siguin
necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords a la Diputació de Barcelona, als efectes
corresponents, mitjançant la plataforma concert@.
Sense que es produeixin intervencions per part dels assistents, la proposta es sotmet a
consideració del plenari, resultant aprovada per unanimitat dels seus membres presents en
la sessió.
6.- A.P. 043/2012.- APROVACIÓ MINUTA DE CONVENI DE COOPERACIÓ PER A LA
IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DEL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE
PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA D’OSONA.
Atès que el Consell Comarcal d’Osona ha elaborat el Pla d’Assistència i Suport (PAS) en
matèria de Protecció Civil de la Comarca d’Osona.
Atès que aquest Pla té com a objectiu donar suport i assistència als municipis de la
comarca en les tasques de planificació i prevenció, d’emergències i de rehabilitació
definides en l’àmbit de la protecció civil.
Vist el conveni de col·laboració presentat per part del Consell Comarcal d’Osona d’acord
amb el redactat annex a l’expedient i trobat conforme.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR el Conveni de Cooperació per a la implantació i execució del Pla
d’Assistència i Suport en Matèria de Protecció Civil de la Comarca d’Osona, a subscriure
entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, d’acord amb el
redactat annex a l’expedient.
Segon.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la
corporació –Il·lm. Sr. Sebastià Riera Cusí- per a la signatura del conveni aprovat així com
de quants documents siguin necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats.
Tercer.- NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal d’Osona, per al seu
coneixement i a l’efecte de procedir a la signatura del conveni de referència.
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Obert el torn de paraules, intervé el Secretari de la corporació per indicar que aquest
municipi està obligat a l’elaboració de 3 plants d’emergència.
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta és sotmesa a votació, resultant
aprovada unanimitat.
7.- A.P. 044/2012.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE PROPOSTA DE COLLSACABRA
PER LA INDEPENDÈNCIA.
En data 7 d’agost de 2012 (RE 1152), el Sr. Emilià Comerma i Soler, en qualitat de
coordinador de Collsacabra per la Independència, ha presentat un escrit al Registre
General d’aquesta corporació en el qual EXPOSA:
“Que per col·laborar amb la difusió del moviment independentista al territori i atès que
entenc que cal incidir amb tots els mitjans que tenim a l’abast a difondre el missatge que
des de l’Assemblea Nacional Catalana es vol transmetre a la població de Catalunya i com
a membre que sou de l’Associació de Municipis per la Independència.
SOL·LICITO:
1. Que es pengi la bandera estelada a l’ajuntament fins el dia que es proclami la
independència de Catalunya.
2. Que s’indiqui en les entrades del municipi (sota el cartell amb el nom del nucli) que és un
“Municipi adherit a l’Associació de Municipis per la Independència.
3. Que seguin el camí iniciat per altres ajuntament es faci la proposta al ple d’aquest
ajuntament per tal de declarar al rei borbó (i la seva família) persones non-grates al
municipi.”.
Obert el torn de paraules, el Secretari adverteix que en realitat l’Ajuntament de Santa Maria
de Corcó no s’ha adherit a l’AMI, ja que l’acord que es va adoptar en el seu moment no era
més que una declaració d’intencions, i no una adhesió. Per a formalitzar l’adhesió a l’AMI,
el Ple de l’Ajuntament ho hauria d’acordar formalment i aprovar-ne els estatuts.
La Sra. Alba Molas pregunta al secretari si fora possible incloure-ho.
El secretari diu que sí, que fora possible incloure-ho com a un nou punt a l’ordre del dia per
via d’urgència, però que els membres del Ple ho haurien d’aprovar. L’Alcalde s’avé a la
proposta d’incloure aquesta qüestió a l’ordre del dia.
Els grups de CiU i de CiP mostren certes reticències al punt 3 de la proposta.
Finalment, s’accepta realitzar una votació separada per a cada un dels punts que
s’inclouen en la proposta.
Sotmès a votació el punt 1 de la proposta, aquest resulta aprovat per unanimitat del
assistents.
Sotmès a votació el punt 2 de la proposta, aquest és aprovat per unanimitat dels
assistents.
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Sotmès a votació el punt 3 de la proposta, aquest és aprovat per quatre (4) vots a favor
(Srs. Montanyà, Callejón i Bagaria, i Sra. Molas) i sis (6) abstencions (Srs. Riera, Pàmies,
Mas, Comas i Matavera, i Sra. Rodrigo).
8.- A.P. 045/2012.- (VIA D’URGÈNCIA) ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA
MARIA DE CORCÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.
Com a continuació del debat del punt anterior, es proposa incloure un nou punt, per via
d’urgència, al Ple ordinari d’avui: la proposta d’adhesió de l’Ajuntament de Santa Maria de
Corcó a l’Associació de Municipis per a Independència, i aprovació dels estatuts pels quals
es regeix.
Sotmesa a consideració del Ple la incorporació d’aquest punt a l’ordre del dia i la seva
urgència, aquesta és aprovada per unanimitat dels presents.
Seguidament, es sotmet a la consideració del Plenari la següent proposta d’acord:
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i
el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa
Maria de Corcó l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en
data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels
precedents acords.
Quart.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per
unanimitat.
9.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els
números 053/2012 a 82/2012 (a excepció de la resolució 80/2012, de la qual es donarà
compte en el proper Ple ordinari), que inclouen el període comprès entre els dies 10 de
juliol i 18 de setembre de 2012 (ambdós inclosos).
El Sr. Àlex Montanyà fa incís en les Resolucions de l’acaldia núm. 54, 55, 56 i 57, en les
quals es parla de la ruptura del govern municipal, per posar de manifest el seu desacord en
el redactat, atès que el trencament no va ser de mutu acord, sinó unilateral per part de
Cabrerès i Progrés; i en demana la seva modificació.
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Continua la seva intervenció referint-se a les Resolucions núms. 66 i 67, en relació a
l’adaptació de la instal·lació elèctrica del bar del pavelló municipal. Pregunta si el projecte
ja ho preveia i si és així, afirma, el pagament d’aquestes factures està fora de lloc.
L’Alcalde explica que es tracta d’una qüestió derivada del material ofert com a millora per
part del licitador, entenent que es va acceptar una maquinària que amb la instal·lació, tal i
com estava projectada, no podia funcionar. L’error fou, afirma, acceptar aquesta
maquinària i valorar-la en el concurs.
El Sr. Àlex Montanyà pregunta si la concessionària ha sol·licitat cap tipus d’indemnització
per aquests dos mesos durant el qual aquestes màquines no han pogut funcionar, a la qual
cosa el Sr. Alcalde li respon que no. El Sr. Montanyà indica que ho podria fer, per la manca
de disponibilitat durant tot aquest temps.
Continua el Sr. Montanyà, ara en relació a la Resolució núm. 76/2012, tot afirmant que és
inacceptable que únicament s’hagi sol·licitat assistència tècnica per a la redacció del
projecte de sanejament del Pedró; que a Sant Martí i a Cantonigròs també és una qüestió
totalment necessària.
El Sr. Alcalde li respon que en realitat s’està fent tot. I que el dia que els tècnics del Consell
Comarcal d’Osona varen venir a mirar-s’ho varen demanar un encàrrec.
El Sr. Pep Mas, intervé en la conversa per dir que des de Cantonigròs s’ha anat per una
altra via.
El Sr. Montanyà li respon que amb l’Agència Catalana de l’Aigua no s’hi pot comptar.
El Sr. Alcalde informa que el Consell Comarcal s’ha hagut de “menjar” les inversions que
havia de pagar l’ACA. Igualment admet l’error, que aquest no ha estat voluntari i que es
rectificarà. Conclou afirmant que es faran totes tres actuacions.
El Sr. Àlex Montanyà pregunta ara en relació a l’autorització al Club Ciclista Osona Límits
per a la realització d’una Marxa en BTT per aquest terme municipal; sobre si han dipositat
la fiança imposada i sobre si van presentar l’autorització dels propietaris, qüestions
aquestes que resten pendents de contestar.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
10.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números
143/2012 a 178/2012, adoptats en sessions de dates 3, 12, 17 i 31 de juliol i 28 d’agost de
2012.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
11.- PRECS I PREGUNTES.
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Obert el torn de precs i preguntes per part de l’alcaldia, es produeixen les intervencions
dels membres del Ple que s’indiquen a continuació:
El Sr. Àlex Montanyà indica que tenia preparada una pregunta en relació al Consorci “Vall
de Sau Collsacabra”, però diu que ja els ha estat contestada en el debat del punt de l’ordre
del dia sobre l’adhesió a Osona Turisme.
El Sr. Alcalde, no obstant això, respon reiterant allò que ja havia explicat en el punt
esmentat.
El Sr. Àlex Montanyà demana, en relació a aquest Consorci, si hi ha previst el pagament
de quota d’aquest any.
El Sr. Alcalde li respon que no, que hi havia suficients diners.
El Sr. Montanyà pregunta ara sobre la indemnització a percebre per la gerent del Consorci,
a la qual cosa el Sr. Alcalde li respon que se’n farà càrrec la Diputació de Barcelona.
El Sr. Alcalde anuncia que es reprendran els debats públics previs al Ple municipal, i que el
proper es dedicarà a la Cabrerès BTT.
La Sra. Alba Molas pregunta quan serà.
El Sr. Alcalde li respon que serà al Ple del novembre, ja que el proper Ple serà el de les
Ordenances Fiscals.
La Sra. Alba Molas fa constar que la gent està espantada per la revisió cadastals.
El Sr. Alcalde li contesta que segons la informació que ell té, no ha vingut a les oficines
municipals ningú espantat. Que la previsió d’increment de l’IBI per l’any vinent és de
un1,4%.
El Sr. Abel Rubió, des del públic, pregunta al Sr. Alcalde sobre com està el tema de la
recerca de suports per part de l’equip de govern actual.
El Sr. Alcalde li respon que s’han mantingut contactes amb el grup de CiU, però que
actualment les posicions estan allunyades.
El Sr. Abel Rubió li pregunta si es continuarà així.
El Sr. Alcalde li contesta que es continuarà cercant suports, però que fins que no es tanqui
una porta no se n’obrirà cap altre.
El Sr. Abel Rubió pregunta ara en relació a la festa de la vellesa.
El Sr. Alcalde li diu que està prevista pel 25 de novembre, i que s’està planificant sobre
com fer-la. Diu que es farà a l’Esquirol, però que se li vol donar una forma. Que es tracta
d’un acord pres amb la Junta, però que la Junta ha demanat que la iniciativa la pregui
l’Ajuntament. Es pregunta si la finalitat de la festa és “juerga”, i afirma que hi ha d’haver de
tot. Planteja que es podria fer un homenatge a algú en concret, retrobar gent que hagi
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marxar del poble, etc. S’està treballant en aquesta línia, diu, però reconec que ens trobem
sols per aquesta voluntat de la Junta. Conclou la intervenció dient que s’ha optat per
aquesta data perquè és a cavall de Tots Sants i Nadal, i esquiva la Fira del Llibre de
Muntanya.
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 21.00 hores, l’Alcalde dóna per
finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

El secretari

Vist i plau
L’alcalde

Lluís Xandri i Molas

Sebastià Riera Cusí
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