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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 11/2013  
 
NÚM.: 11/2013 
DATA SESSIÓ: 19 DE DESEMBRE DE 2013 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 049 a 052. 
HORA: 20.00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sra. Alba Molas Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sr. Pep Mas Falgueras 
Sr. Antoni Comas Danés 
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Joan Matavera Rifà 
Sr. Josep Castells Casellas 
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez 
Sr. Sebastià Riera Cusí 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
--- 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
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. 049/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LI QUIDACIÓ DEL CÀNON 
MUNICIPAL PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’A IGUA POTABLE 
PRESENTADA A INSTÀNCIA DE SOREA (3R TRIMESTRE 2013) . 
 
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 3r trimestre de 2013, 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: 
 

3r Trimestre de 2013:     1.358,22 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:    - 637,83 Eur 
Quota:          720,39 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 3r trimestre de 2013, d’acord amb 
el detall que seguidament es relaciona: 
 

3r Trimestre de 2013:     1.358,22 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:    - 637,83 Eur 
Quota:          720,39 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 per part dels Srs. Regidors i les Sres. Regidores, la 
proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del plenari. 
 
Abans de passar a un altre assumpte, sol·liciten la paraula, des del públic, els Srs. 
Crisantos Castella i Jordi Albanell, per indicar que ells, fa molt de temps, es van adreçar a 
l’alcalde del moment  en relació a la concessió administrativa del servei a favor de Sorea, a 
la qual cosa se’ls va contestar (en data 15 de novembre de 2011) que en algun moment 
s’hauria de donar a conèixer els pactes subscrits amb Sorea. Adreçant-se al Sr. Riera, 
aleshores alcalde, li pregunten si aquest moment ja ha arribat. Sense esperar resposta, el 
Sr. Castella indica que el Sr. Riera, 6 mesos després, va manifestar que el preu de l’aigua 
començava a mossegar. 
 
El Sr. Riera els esmenta la impossibilitat de revocar els acords subscrits en el seu moment. 
 
El Sr. Albanell indica que va enviar fins a 12 correus electrònics a l’aleshores regidor de 
participació ciutadana per demanar informació i poder parlar sobre aquest assumpte, 
sense obtenir resposta al respecte. Afirma que la gent ha de saber quins eren els pactes 
inicials i les seves modificacions posteriors, que varen suposar 500.000 euros en crèdits. 
 
El Sr. Castella, adreçant-se a l’actual alcalde, li pregunta si pensa fer alguna cosa en 
relació a aquest assumpte. 
 
El Sr. Alcalde li respon que recull la pregunta i es compromet a mirar què ha passat. 
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2.- A.P. 050/2013.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’A CORD DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL NÚM. 221/2013, DE DESIGNACIÓ DE REPRES ENTAT DE LA 
CORPORACIÓ A L’ORGANITZACIÓ ESPECIAL OSONA TURISME.  
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, núm. 221/2013, de 2 de desembre de 
2013, de designació de representant de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó per formar 
part del Consell General de l’organització especial “Osona Turisme”, el qual es transcriu 
literalment a continuació: 
 

“ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL núm. 221/2013  
Santa Maria de Corcó, 2 de desembre de 2013 
 
Atès que per acord del Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, 
núm.039/2012, adoptat en la sessió de data 18 de setembre de 2012, aquest es va 
adherir, 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. 
 
Atès que en el mateix acord es va nomenar com a representant d’aquest municipi 
per a formar part del Consell General de l’organització especial Osona Turisme, 
l’aleshores alcalde de la corporació, l’Il·lm. Sr. Sebastià Riera i Cusí. 
 
Atès que en data 10 d’octubre de 2013 es va procedir a l’elecció d’un nou alcalde 
del municipi i, com a conseqüència d’aquest fet, a una reconfiguració del govern 
municipal. 
 
Atès que procedeix la designació d’un nou representant del municipi per formar part 
del Consell General de dita organització. 
 
Tot i que aquesta és una competència del Ple municipal, qüestions de caràcter 
immediat aconsellen l’atorgament d’un nomenament de representant, si bé caldrà 
que aquest sigui ratificat pel Ple de la corporació. 
 
Fent ús de les facultats que han estat conferides a la Junta de Govern Local 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.-  Designar com a representant de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó per 
a formar part del Consell General de l’organització especial Osona Turisme, al 1r 
Tinent d’Alcalde d’aquesta corporació, Sr. Joan Callejón i Creus. 
 
Segon.-  Donar compte de l’adopció del present acord al Ple municipal en la propera 
sessió que aquest celebri, a efectes de, si s’escau, la seva ratificació. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes 
procedents. 

 
La Junta de Govern Local 
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L’Alcalde, signat: Àlex Montanyà i Rifà; Els Regidors membres: signat, Joan 
Callejón i Creus, Ventura Bagaria i Canal, Alba Molas i Rifà; El Secretari Interventor 
interí: signat, Lluís Xandri i Molas” 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord responia a necessitats urgents de la corporació, malgrat 
que la competència per a l’atorgament d’aquest acord és competència del Ple municipal. 
 
Atès que el mateix acord ja preveia la seva posterior ratificació per part del Ple de la 
corporació. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Ratificar íntegrament l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, núm. 
221/2013, de 2 de desembre de 2013, de designació de representant de l’Ajuntament de 
Santa Maria de Corcó per formar part del Consell General de l’organització especial 
“Osona Turisme”, en la persona del 1r Tinent d’Alcalde de la corporació, el Sr. Joan 
Callejón i Creus. 
 
Segon.-  Notificar el present acord al Consell Comarcal d’Osona, als efectes procedents. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del plenari, la proposta és sotmesa 
a votació, resultant aprovada per unanimitat. 
 
3.- A.P. 051/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MO DIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DEL CONSORCI LOCALRET.  
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 
2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció 
donada en el text refós que s’adjunta. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè 
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no 
se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 
l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini 
establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, 
en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
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1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes 
de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 

 
⇒ Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el 

Consorci. 
⇒ Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva 

voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del 
Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

⇒ L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya, segons el règim actual. 

 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i 

àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, 
s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que 
s’estan desenvolupant.  

 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 

territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la 
composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats 
que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 

 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per 

corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 
modificacions normatives. 

 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al 
que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010,3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que 
la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de 
ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la 
seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot 
de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha 
de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple 
de la Corporació l’adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 
2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon.-  Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del Plenari. 
 
4.- A.P. 052/2013.- APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCA U, DE LES ORDENANCES 
FISCALS PER AL MUNICIPI DE SANTA MARIA DE CORCÓ PER  A L’EXERCICI 2014 I 
RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES.  
 
Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de 
tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 
2014, s’han presentat reclamacions per persones (i entitats) legítimament interessades. 
Examinades aquestes reclamacions i l’informe emès per la Secretaria municipal, es resol: 
 

⇒ Estimar parcialment les al·legacions presentades en data 27 de novembre de 2013 
(RE 1501) pel Grup Municipal de Cabrerès i Progrés. 

⇒ Estimar parcialment les al·legacions presentades en data 10 de desembre de 2013 
(RE 1550) per l’Associació d’Amics Cabrerès Collsacabra. 

 
Un cop incorporades les modificacions derivades de les reclamacions presentades, en les 
Ordenances Fiscals reguladores dels tributs que hauran de regir a partir de l’1 de gener de 
2014, resulta el text definitiu que es conté en document annex. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa al Ple 
de la corporació de l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a 
l’exercici 2014 i següents.  
 
Segon.-  Aprovar definitivament per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de les 
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana. 
Ordenança fiscal núm. 6 Reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents 

administratius 
Ordenança fiscal núm. 7 Reguladora de Taxa per aprofitaments especials del domini 

públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general 
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Ordenança fiscal núm. 9 Reguladora de la Taxa per a determinats supòsits d’utilització 
privativa o aprofitament especial del domini públic 

Ordenança fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic. 

Ordenança fiscal núm. 12 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal 

Ordenança fiscal núm. 13 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local. 

Ordenança fiscal núm. 14 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals 

Ordenança fiscal núm. 15 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsables, així com pels 
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i 
les revisions periòdiques 

 
Tercer .- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats 
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les 
mateixes que a continuació es relacionen: 
 
Ordenança fiscal núm. 23 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 

d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 
 
Quart.-  Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es 
relacionen: 
 
Ordenança Fiscal núm. 22 Reguladora de la Taxa per a la utilització privativa de les 

instal·lacions esportives municipals 
 
Cinquè.-  Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels 
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les 
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix 
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de 
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 30 de setembre de 2013: 
 
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana. 
Ordenança fiscal núm. 6 Reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents 

administratius 
Ordenança fiscal núm. 7 Reguladora de Taxa per aprofitaments especials del domini 

públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general 

Ordenança fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de 
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venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic. 

Ordenança fiscal núm. 12 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal 

Ordenança fiscal núm. 13 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local. 

Ordenança fiscal núm. 14 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals 

Ordenança fiscal núm. 15 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsables, així com pels 
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i 
les revisions periòdiques 

Ordenança fiscal núm. 23 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 

 
Sisè.-  Derogar expressament l’Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa pel 
subministrament d’aigua. 
 
Setè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província sota els criteris següents: 
 
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop. 
 
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de 
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la 
Diputació de Barcelona. 
 
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i 
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de setembre de 2013, es farà pública 
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de 
dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:  
 
Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de l’Impost sobre béns immobles 
Ordenança fiscal núm. 3 Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Ordenança fiscal núm. 4 Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels 

terrenys de naturalesa urbana. 
Ordenança fiscal núm. 6 Reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents 

administratius 
Ordenança fiscal núm. 7 Reguladora de Taxa per aprofitaments especials del domini 

públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministraments d’interès general 

Ordenança fiscal núm. 10 Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de 
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús 
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge 
cinematogràfic. 

Ordenança fiscal núm. 12 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la 
piscina municipal 
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Ordenança fiscal núm. 13 Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en 
cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local. 

Ordenança fiscal núm. 14 Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de 
residus municipals 

Ordenança fiscal núm. 15 Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis 
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les 
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, 
comunicació prèvia o declaració responsables, així com pels 
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i 
les revisions periòdiques 

Ordenança fiscal núm. 23 Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació 
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme 

 
Obert el torn de paraules per part de l’Alcaldia, intervé en Sr. Castells per preguntar sobre 
un tema formal, si el què es vota és en relació a les al·legacions o l’aprovació definitiva de 
les ordenances. 
 
Aclarit que es tracta d’un únic acord, pel qual s’estimen parcialment les al·legacions 
presentades en els termes que s’indiquen en l’expedient i es resol l’aprovació definitiva de 
les ordenances fiscals, amb la incorporació de les al·legacions estimades. 
 
Seguint la seva intervenció, el Sr. Castells indica, en relació a la desestimació de 
l’al·legació formulada per Cabrerès i Progrés en relació a l’Impost de Vehicles de Tracció 
Mecànica admet que l’explicació formal és acceptable, però no la política. Insisteix en el fet 
que en el seu moment s’havia optat per donar una certa progressivitat a aquest impost que 
ara es desfà, i que es retorna a nivells impositius de l’exercici 2011. 
 
El Sr. Alcalde li respon que les explicacions polítiques sobre aquesta qüestió ja es varen 
donar en el seu moment, a raó de l’aprovació inicial. 
 
El Sr. Castells incideix ara en la derogació de l’ordenança reguladora de la taxa per al 
subministrament d’aigua potable, i manté que és la manera que al menys se’n parli una 
vegada a l’any i apareguin penjades per a general coneixement. 
 
El Sr. Riera fa incís en el caràcter anual de la modificació d’aquesta ordenança. 
 
El Sr. Castells pregunta si això realment és així. 
 
El Secretari informa que no, que no és així. Que en tractar-se d’una concessió 
administrativa, l’establiment i la modificació de les tarifes del servei es regeix per un 
procediment específic, el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, establert 
al Decret 149/1988, de 28 d’abril. La proposta la formula l’empresa concessionària del 
servei a la corporació local, qui ha d’emetre –mitjançant acord plenari- informe motivat 
sobre la proposta formulada per aquest, per a la seva posterior remissió a la Comissió de 
Preus de Catalunya, que és qui té la competència per a resoldre l’expedient. 
 
El Sr. Alcalde intervé per explicar els termes en que les al·legacions han estat estimades, 
fent especial referència a la bonificació introduïda en l’Impost sobre Béns Immobles per 
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aquells subjectes passius que tinguin la consideració de família nombrosa, equivalent a un 
20% de la quota de l’impost, i l’immoble tingui un valor cadastral màxim de 85.000 euros. 
 
El Sr. Castells, sense oposar-se a la proposta, critica la mesura adoptada pel govern en el 
seu dia d’equiparar les famílies nombroses a les monoparentals, i els perills d’abús que 
aquest fet comporta. 
 
El Sr. Castella, des del públic, manifesta que per aquest motiu es posa un topall màxim en 
el valor cadastral. 
 
La Sra. Molas, al seu torn, fa esment a la situació de crisi greu que estem vivint, i incideix 
en que les famílies que ho necessitin poder sol·licitar ajuts a través dels Serveis Socials 
d’aquest Ajuntament. 
 
Sotmesa a votació, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per quatre (4) vots 
a favor (Srs. Montanyà, Callejón i Bagaria, i Sra. Molas), tres (3) vots en contra (Srs. Riera, 
Castells i Pàmies) i quatre (4) abstencions (Srs. Mas, Comas i Matavera i Sra. Rodrigo). 
 
5.- DONAR COMPTE AL PLE D’ACORD TRANSACCIONAL SUBSC RIT PER LA 
CORPORACIÓ A L’EMPARA DE L’ARTICLE 88 DE LA LLEI 30 /1992, DE 28 DE 
NOVEMBRE, DE RÈGIM JURÍDIC DE LES ADMINISTRACIONS P ÚBLIQUES I DEL 
PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ. 
 
Es dóna compte al Ple de l’acord transaccional subscrit per aquesta corporació a ‘empara 
de l’article 88 de la Llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, amb el Sr. R. R. M. i la 
societat mercantil R. B. Associats SLP, pel qual es resol la controvèrsia sorgida amb la 
reclamació prèvia i amb el recurs potestatiu de reposició interposats pel Sr. R. R. M. contra 
la Resolució de l’Alcaldia núm. 136/2013, de 11 d’octubre. 
 
El Sr. Riera, en nom de Cabrerès i Progrés, dóna lectura al text que s’insereix a 
continuació: 
 

Consideracions del grup municipal Cabrerès i Progrés en relació al punt 5 de l’ordre 
del dia del Ple extraordinari de 19 de desembre del 2013 
 
“Donar compte al ple de l’acord transaccional subscrit per la corporació a l’empara 
de l’article 88 de la llei 30/1992, de 28 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú” 
 
CiP no té per costum llegir documents en els plens, però aquesta vegada hem de 
fer una excepció, perquè volem que les nostres consideracions constin textualment 
en l’acta del ple i evitar feina i taquigrafia al secretari de la corporació. 
 
L’acord transaccional és entre el senyor Àlex Montañà i Rifa en qualitat d’alcalde i el 
Sr. Rafael Rierola Moscoso en nom propi i en qualitat de representant solidari de la 
societat mercantil Rierola Boixader Associats. Aquest acord conclou en l’abonament 
per part de l’Ajuntament al Sr. Rierola de 16.702,54 euros per un costat i 11.373,16 
per l’altre. 
 
Sr. Aclade, permeti’ns començar dient que la lectura de l’acord transaccional ens ha 
generat, per dir-ho suaument, indignació. Després d’haver compartit amb vostè 
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tasques de govern durant poc més d’un any i d’haver sentit reiteradament les seves 
opinions i el seu posicionament sobre les dues persones a qui vostè ha decidit 
acomiadar en la seva primera acció com a alcalde, ens sentim amb l’obligació de 
fer públiques les dades de què disposem, amb la finalitat que qui les vulgui llegir es 
faci càrrec de com és vostè com a persona i com a alcalde. 
 
La primera vegada que vam sentir a parlar d’aquesta “història” va ser el 29 de maig 
del 2011 en el marc de les reunions que vam mantenir CiP i AUD per intentar definir 
un possible pacte de govern. En aquella reunió hi havia cinc persones de la llista 
d’AUD i el Sr. Crisantos Castella a més dels tres regidors electes de CiP. En la 
reunió ja vam sentir a parlar d’acomiadament dels tècnics, cosa que ens va fer intuir 
que els problema dels “tècnics” ens acompanyaria tota la legislatura tant si 
s’arribava a un pacte com si no. El 28 de juny hi va haver la primera “enganxada” 
relacionada amb el tema entre una regidora d’AUD i el secretari de l’època. El 25 
d’octubre es va fer una reunió on vostè va proposar acomiadar els tècnics i ens va 
proposar començar per l’arquitecte municipal i exposar que tenia alternatives. Al 
cap de pocs dies ens va portar un possible candidat per substituir-lo. En les 
situacions citades, en pràcticament cada Junta de Govern i en altres reunions que 
seria molt feixuc detallà, el Sr. Montañà sempre en reiterava els mateixos 
arguments: 
* Els tècnics facturen a l’Ajuntament a través de societats mercantils i no a nivell 
individual. 
* El responsable del pagament d’aquestes factures és l’alcalde o el regidor delegat. 
(Per cert, Sr. Montañà, vostè ha estat regidor d’Hisenda durant cinc anys llargs.) 
* Se’ls assignen treballs tècnics que realitzen i cobren al marge de la seva 
dedicació ordinària. 
* Els tècnics són responsables d’actuacions professionals negligents: en diverses 
ocasions han estat al servei d’interessos patrimonials particulars en detriment dels 
interessos generals del municipi, causant greus perjudicis a la hisenda municipal. 
* Molt sovint tracten amb molt poc respecte els ciutadans i ciutadanes que sol·liciten 
informació sobre qüestions que són del seu interès. 
* He patit amenaces de mort. 
És per totes aquestes raons i per les vivències del dia a dia que des de CiP sempre 
hem tingut clar que el Sr. Montañà tenia una gran animadversió cap als tècnics i 
que així que tingués ocasió prendria la decisió d’acomiadar-los. 
 
En aquest moment correspondria entrar en detalls sobre el posicionament dels 
regidors de CiP davant d’aquest problema, i detallar i argumentar les decisions 
preses, però sintèticament ho deixarem només comentant que es va sol·licitar 
autorització a la delegació del Govern per convocar la plaça d’arquitecte municipal, 
perquè els darrers decrets prohibien explícitament contractar nous treballadors 
municipals. La resposta, molt ambigua, va arribar a finals de juliol de 2013. Aquesta 
fórmula hauria permès que l’arquitecte municipal es presentés a la convocatòria, i, 
si resultava escollit en el concurs públic, podria disposar d’un contracte plenament 
legal i regular la situació administrativa, i si no era així deixaria el seu càrrec sense 
cap més conseqüència. 
 
Després de fer públics els arguments que, segons AUD (i també l’AACC), 
justificarien l’acomiadament, ens trobem amb una sorpresa majúscula, i és que el 
14 d’octubre es cessa l’arquitecte municipal pel fet de tenir un contracte eventual, i 
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a l’arquitecte tècnic municipal se l’acomiada pel fet d’estar extingit el contracte que 
l’habilitava com a tal. 
 
Del cas de l’arquitecte tècnic en sentirem a parlar aviat. Pel que sembla, encara no 
s’ha signat cap contracte transaccional amb ell, i tot fa pensar que serà difícil que 
se signi, una via que només sembla factible si el Sr. Alcalde decideix pagar la 
indemnització sol·licitada, que pot arribar als 90.000 euros. 
 
De l’acomiadament de l’arquitecte ens sobten dues coses. La primera i més 
important és que els arguments formals en què es basa la decisió no són els que 
hem sentit durant més de dos anys, sinó només en informalitats contractuals. La 
segona cosa que ens sobta és que aquesta decisió (suposem que una de les 
quatre possibilitats que la Sra. Alba Molas ens va fer saber que tenien sobre la taula 
per formalitzar l’acomiadament en una reunió que CiP i AUD vam tenir el 18 
d’octubre) de moment ens ha suposat al municipi 16.702 euros en concepte 
d’indemnització, que van ser pagats el dia 26 de novembre. Sr. Montañà, ¿en base 
a què s’han pagat aquests diners? En l’acord transaccional sembla que al Sr. 
Rierola “la rescisió li ha causat un perjudici, donada la re núncia a poder 
desenvolupar els seus serveis en el terme municipal  de Santa Maria de 
Corcó ”. Sr. Montañà, ¿vol dir que no és una fórmula per intentar evitar que el cas 
arribi al jutjat? ¿No creu que amb les motivacions que vostè ha expressat 
públicament (faltes de respecte, amenaces, perjudicis a la hisenda pública) un jutge 
o jutgessa disposaria de dades suficients per decretar un acomiadament procedent 
sense cost per al municipi? ¿No deu ser que els arguments no tenien cap 
fonament? 
 
Però no tot acaba aquí, perquè als setze mil euros esmentats cal afegir-ne 11.373 
que també van ser pagats el 26 de novembre ¿Amb quina motivació? Nosaltres 
suposem que ha trobat aquesta fórmula per no haver de dir que la indemnització 
real ha estat de gairebé 28.000 euros. Sr. Montañà, ¿com és que paga tres factures 
corresponents al mes d’agost dels anys 2011, 2012 i 2013, factures que l’anterior 
alcalde havia dit que no fossin presentades perquè es considerava que el contracte 
de l’arquitecte no era laboral i que per tant cobrava per feina feta? Durant aquests 
mesos no existeixen “serveis efectivament prestats”, perquè el senyor Rierola no 
venia a l’Ajuntament ni tenia cap encàrrec de feina. ¿Com és que en l’acord 
transaccional el Sr. Arquitecte reconeix que la seva relació amb l’Ajuntament ha 
estat de caràcter administratiu i ara vostè fa efectives unes factures corresponents 
a una feina no realitzada? No sabem si ho direm correctament, però això no s’ho 
empassa ningú. Aquests arguments que donem són per dir que el pagament 
d’aquests 3.100 euros no està ni molt menys justificat. 
 
Queda encara parlar de 7.820,34 euros més, que vostè justifica amb “honoraris de 
treballs realitzats per l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó entre el 30 de juliol de 
2011 i el 14 d’octubre de 2013”. Només podem dir que en aquest període 
d’alcaldia assumida per CiP, no es va encarregar ma i cap treball  a l’esmentada 
societat mercantil. És més, tota la conflictivitat que aflora ara, nosaltres i el municipi 
l’hem patit internament durant dos anys, fent massa cas de les seves acusacions, i 
mai, absolutament mai, hem encarregat cap feina al Sr. Arquitecte fora del seu 
horari laboral, fet que ha repercutit i molt en la planificació urbanística del municipi. 
No sé com es qualifica aquest fet de pagar una factura per tasques ni encarregades 
ni realitzades; no ho sabem; però si que podem dir que per menys que això moltes 
persones han hagut de respondre davant de qui correspongui. 
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Vist això, abans d’iniciar cap actuació hem d’exigir explicacions justificades a l’equip 
de govern i al Sr. Alcalde. Ens ho han d’explicar, perquè, si no ho fan vostès, 
nosaltres ho podrem explicar a la població: 
- ¿Quines són les raons reals (que al nostre parer no són les que es dedueixen 

en les resolucions de l’alcalde) per les quals s’ha procedit d’aquesta manera tan 
inadequada i sense tractar les persones com a tals? 

- Sr. Alcalde, ¿com s’explica la contradicció entre reconèixer un contracte 
administratiu i seguidament acceptar abonar unes factures corresponents als 
mesos d’agost quan no hi havia serveis efectivament prestats? 

- Sr. Alcalde, ¿ens pot detallar els treballs que es diu que va realitzar la mercantil 
Rierola Boixader Associats per l’Ajuntament des del juliol del 2011 fins a octubre 
del 2013? ¿Ens pot donar una còpia de la factura presentada on hi deu haver la 
realització dels treballs realitzats? 

- Sra. Regidora d’Hisenda ¿a quina partida pressupostària del 2013 s’ha imputat 
el pagament dels 28.000 euros pagats al Sr. Rierola en concepte 
d’indemnització per intentar evitar que aquest anés a la Magistratura de Treball? 

 
Ens temem que les raons no confessades han pesat més a l’hora de prendre una 
decisió que no pas una reflexió serena i una valoració de les conseqüències que 
se’n derivaran a nivell municipal, i que la seva prepotència ens acabi costant a tots i 
a totes més de 100.000 euros. 
 
Per tot el que hem exposat, llevat que el Sr. Alcalde i la Sra. Regidora d’Hisenda 
aclareixin públicament i per escrit els fets denunciats, ens platejarem, amb 
tranquil·litat, quines vies polítiques podem emprendre per respondre al compromís 
adquirit amb els nostres electors. 
 
Respectuosament 
 
Signat: Josep Castells Casellas, Xavier Pàmies Giménez, Sebastià Riera Cusí 
 

L’Esquirol, 19 de desembre del 2013 
 

Finalitzada la intervenció del Sr. Riera, l’Alcalde li indica que els temes plantejats i les 
preguntes formulades en el decurs d’aquest tindran resposta per escrit. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.50 
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
         Vist i plau  
El secretari        L’alcalde 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Àlex Montanyà i Rifà 


