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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 03/2013  
 
NÚM.: 03/2013 
DATA SESSIÓ: 14 DE MAIG DE 2013 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 012 a 021. 
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. Josep Castells Casellas 
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sra. Alba Molas Rifà 
Sr. Antoni Comas Danés 
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Joan Matavera Rifà 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
Sr. Pep Mas Falgueras, a les 20:30 hores. 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
 
SECRETÀRIA - INTERVENTORA 
Sra. Rocio Llaràs i Muzas 
 
 
L’Alcalde dona la benvinguda als assistents i, posteriorment, dóna peu a l’obertura de la 
sessió, emplaçant a la Secretària per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta 
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia. 
 
1.- A.P. 012/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES A CTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 02/2013,  de 12 de març de 2013 
 
Sense que es formulin esmenes, l’acta és sotmesa a consideració del plenari, resultant 
aprovada per unanimitat dels presents. 
 
2.-A.P. 013/2013.-APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2013, B ASES D’EXECUCIÓ I 
PLANTILLA DE PERSONAL, I RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS.  
 
El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, en sessió de data 12 de març de 2013, va 
aprovar inicialment l’expedient del Pressupost general de la corporació per a l’exercici 
2013, les bases d’execució i la plantilla de personal. 
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Atès que el citat acord d’aprovació inicial fou objecte d’informació i exposició pública per 
termini reglamentari, mitjançant inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província de data 26 de març de 2013, al taulell d’anuncis municipal i al web municipal. 
 
Vist que durant el referit termini s’han formulat les al·legacions que seguidament s’indiquen 
contra el citat acord: 
 

En data 15 d’abril de 2013 (RE 473), el Sr. Jordi Albanell Tanganelli, actuant en 
nom i representació de l’Associació d’Amics Cabrerès i Collsacabra. 

 
L’escrit s’ha incorporat a l’expedient. 
 
La tramitació de l’expedient ha estat realitzada de conformitat amb el que disposen l’article 
162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; els articles 2 a 223 del RD 500/1990, de 20 d’abril; 
i els articles 3, 19 i 22 del Text refós de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària-Interventora en relació a les al·legacions formulades. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Desestimar al·legacions les al·legacions formulades en data 15 d’abril de 2013 
(RE 473), pel Sr. Jordi Albanell Tanganelli, qui actua en nom i representació de 
l’Associació d’Amics Cabrerès i Collsacabra, d’acord amb l’informe emès a l’efecte per la 
Secretària – Interventora en data 7 de maig de 2013. 
 
Segon.-  Aprovar la modificació de la plantilla de personal, inicialment aprovada, com a 
conseqüència de la dotació de la plaça de Tècnic de Gestió (A2 26), sense que aquest fet 
impliqui modificació dels imports globals assignats inicialment al Capítol I del pressupost de 
despeses per a l’exercici 2013. 
 
Tercer.-  Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Corcó per a l’exercici 2013, el qual resumit per capítols és el següent: 
 
PRESSUPOST 2013 
 
INGRESSOS 
 
1. Operacions no financeres 
 
1.1. Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Impostos directes 1.003.000,00 Euros 
CAPÍTOL II Impostos indirectes 45.000,00 Euros 
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 577.750,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 575.160,00 Euros 
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 4.770,00 Euros 
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1.2 Operacions de capital 

 
CAPÍTOL VI Alienació d’inversions reals 20,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de capital 521.997,00 Euros 

 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 0,00 Euros 
 Total ingressos  2.727.697,00 Euros  

 
DESPESES 
 
1. Operacions no financeres 
 
1.1 Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Despeses de personal 504.720,00 Euros 
CAPÍTOL II Despeses corrents en bens i serveis 805.444,00 Euros 
CAPÍTOL III Despeses financeres 21.000,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 123.540,00 Euros 

 
1.2  Operacions de capital 
 

CAPÍTOL VI Inversions reals 1.159.583,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de Capital 3.400,00 Euros 

 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 0,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 110.010,00 Euros 
 Total despeses  2.727.697,00 Euros  

 
Quart.- Aprovar les bases d’execució del pressupost obrants a l’expedient d’aprovació del 
pressupost. 
 
Cinquè.- Inserir el corresponent anunci sobre els acords adoptats definitivament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis municipals i al web municipal, amb 
inclusió del pressupost resumit per capítols i la plantilla de personal. 
 
Sisè.-  Notificar el present acord als interessants en l’expedient als efectes corresponents. 
 
Sense que es produeixin més intervencions per part dels membres del Plenari, la proposta 
es sotmet a votació, resultant aprovada per 6 vots a favor (Srs. Riera, Castells, 
Pàmies, Montanyà i Callejón, i Sra. Molas) i 3 abst encions (Srs. Comas i Matavera, i 
Sra. Rodrigo).  
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3.- A.P. 014/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MO DIFICACIÓ DE LA 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ TERRITORIAL.  
 
Aquesta proposta, ateses les circumstàncies, es proposa per el plenari deixar-la com a 
punt de l’ordre del dia del proper Ple. 
 
4.- A.P. 015/2013.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PLA MUNICIPAL DE 
PROTECCIÓ CIVIL PER A EMERGÈNCIES SISMIQUES DE SANT A MARIA DE CORCÓ.  
 
Atès que per part dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal d’Osona s’ha procedit a la 
redacció del Pla d’Actuació Municipal de Protecció Civil per a emergències sísmiques, del 
municipi de Santa Maria de Corcó. 
 
Vist que el citat Pla està integrat pels següents documents: 

- Programa d’implantació i manteniment del Pla Municipal 
- Manual d’Actuació per a emergències sísmiques 
- Annexos Generals 

 
Vist que han estat designats, per part de la Corporació, els responsables municipals del 
Pla. 
 
Vist allò que disposen els articles aplicables de la Llei 30/1992 i de la Llei 26/2010. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar inicialment el Pla d’Actuació Municipal de Protecció Civil per a 
emergències sísmiques del municipi de Santa Maria de Corcó, d’acord amb el document 
obrant a l’expedient. 
 
Segon.-  Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació i exposició pública per termini de 30 
dies, mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al bisetmanari El 9 Nou, al web 
municipal i als taulells d’anuncis municipals. 
 
Tercer.-  Considerar que, en cas que no es formulin al·legacions a l’acord d’aprovació 
inicial, aquest esdevindrà elevat a definitiu amb caràcter automàtic, sense necessitat 
d’ulterior acord, publicant-se en els mateixos mitjans la ressenya de l’aprovació definitiva. 
 
Quart.-  Facultar, tant àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde-President de la 
corporació –Il·lm. Sr. Sebastià Riera Cusí- per a l’atorgament dels documents necessaris 
per a l’execució dels acords adoptats i per a la seva tramitació posterior. 
La regidora Assumpta Rodrigo Carbó exposa al plenari que s’hauria de revisar el número 
de persones afectades així com el telèfon de les cases de pagesos, atès que algunes 
d’aquestes no disposen d’un telèfon de contacte. 
L’Alcalde concreta que aquest Pla ho fa una administració superior, concretament el 
Consell Comarcal d’Osona. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió. 
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5.- A.P. 016/2013.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ A SUBS CRIURE ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL D’OSONA I ELS AJUNTAMENTS DE FOLGU EROLES, RUPIT I 
PRUIT, SANT JULIÀ DE VILATORTA, SANTA MARIA DE CORC Ó, TAVÈRNOLES, 
TAVERTRT I VILANOVA DE SAU, PER A LA DETERMINACIÓ D E LES CONDICIONS 
EN QUÉ ES DURAN A TERME LA PREPARACIÓ, EXECUCIÓ I F INANÇAMENT DE LES 
OBRES CONTEMPLADES EN EL PROJECTE TÈCNIC DENOMINAT “ PROJECTE 
D’ACTUACIONS D’ARRANJAMENT EN DIVERSOS CAMINS “ I E L SEU SISTEMA DE 
FINANÇAMENT.  
 
Atès que en data 15 de setembre de 2011 la Junta General del Consorci per a la promoció 
turística de la Vall de Sau-Collsacabra (en endavant, Consorci) va aprovar inicialment el 
projecte tècnic denominat “Projecte d’actuacions d’arranjament en diversos camins” que 
inclou els camins que es detallen a continuació: 
 

• Camí de Can Garbells (Sant Julià de Vilatorta-Folgueroles) 
• Camí de Can Garbells a Can Tramuntana (Folgueroles) 
• Camí de Can Tramuntana (Sant Julià de Vilatorta – Folgueroles) 
• Camí de Les Fonts (Sant Julià de Vilatorta) 
• Camí del Colom Gros (Santa Maria de Corcó) 
• Camí del Roquet al Pendís (Tavèrnoles) 
• Camí de Rupit a Vilanova de Sau (Tavertet) 

 
Vist que el Consorci tenia inclosa en el programa general del Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya, any 2012, aprovat per l’acord de govern 14/2012, de 28 de febrer de 2012, 
l’actuació número 2012/694 denominada “Condicionament i millora de la xarxa bàsica de 
camis de la vall de Sau i Collsacabra”, amb el finançament previst següent: 
 

- Subvenció del PUOSC 2012 (Consell Comarcal d'Osona): 100.000,- euros 
- Aportació ajuntaments beneficiaris: 16.408,04 euros 

 
Atès que en data 27 de setembre de 2012 la Junta General del Consorci, reunida en sessió 
extraordinària, va aprovar inicialment la seva liquidació i dissolució. Al no haver-se 
presentat al·legacions durant el termini d’exposició pública, l’acord va esdevenir definitiu. 
 
Vist que el Consorci va sol·licitar al Consell Comarcal d’Osona que es fes càrrec de 
l’execució de l’actuació núm. 2012/694 inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya. 
 
Atès que per Resolució de data 15 de novembre de 2012 el Director General 
d’Administració Local va resoldre canviar la titularitat de l’actuació a favor del Consell 
Comarcal d’Osona. 
 
Vista la minuta de conveni de col·laboració per a l’establiment del marc de col·laboració 
entre les vuit entitats signatàries del conveni, per a la determinació de les condicions en 
què es duran a terme la preparació, execució i finançament de les obres contemplades en 
el projecte tècnic denominat “Projecte d’actuacions d’arranjament en diversos camins” i el 
seu sistema de finançament, proposada pel Consell Comarcal d’Osona, d’acord amb el 
redactat que consta en l’expedient. 
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Estudiada la proposta i trobada conforme a les necessitats d’aquest Ajuntament. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració per a l’establiment del marc de 
col·laboració entre les vuit entitats signatàries del conveni, per a la determinació de les 
condicions en què es duran a terme la preparació, execució i finançament de les obres 
contemplades en el projecte tècnic denominat “Projecte d’actuacions d’arranjament en 
diversos camins” i el seu sistema de finançament, proposada pel Consell Comarcal 
d’Osona, d’acord amb el redactat que consta en 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 i als ajuntaments 
signants del conveni, per al seu coneixement i a l’efecte de procedir a la signatura del 
conveni de referència. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió 
 
6.- A.P. 017/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PR OPOSTA DE MOCIÓ PER 
DEMANAR LA SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ DEL GOVERN ESP ANYOL A 
CATALUNYA.  
 
La regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la democràcia s’ha 
produït de forma progressiva i ha suposat un avenç en la normalització del nostre país. 
S’han mantingut, però, institucions de l’Estat a casa nostra com és el cas de la delegació 
del govern espanyol a Catalunya i les subdelegacions que hi ha a les capitals de província 
que representen, únicament, l’autoritat d’Espanya al nostre territori. 
 
Aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un engranatge, una eina 
per coordinar diferents matèries i disciplines, s’ha convertit en una fiscalització política del 
procés de sobirania del poble català, en aquests sentit únicament. 
 
Actualment, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, 
està judicialitzant les accions que, democràticament, estan duent a terme els consistoris 
catalans en representació dels seus ciutadans i ciutadanes com a expressió de la 
democràcia. 
 
Catalunya és una nació que es manifesta, entre d’altres coses, amb els seus símbols i 
també en el respecte mutu i la posada en relleu de la nostra identitat com a element clau, 
com a columna vertebral de tota la convivència. 
 
La Sra. Llanos de Luna basa el seu mandat com a delegada del govern en subjugar els 
nostres símbols nacionals i acords democràtics de sobirania posant en perill la pau social i 
imposant els símbols espanyols que el poble català no se sent com a propis. 
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A més, els ajuntaments som els responsables democràtics de la sobirania popular 
expressada pels ciutadans a través de les urnes que ha d’estar, per davant de tot, per 
damunt de qualsevol legalitat imposada. 
 
La delegació del govern està portant als tribunals acords de Ple respecte a la declaració 
dels municipis com a territori lliure i sobirà i la necessitat de posar la bandera espanyola a 
la façana dels nostres ajuntaments sent un atac a la dimensió dels Ajuntaments com a ens 
polítics, tractant-los com a uns mers ens administratius i negligint la seva vessant 
representativa. 
 
Això suposa un atac als sentiments de la majoria dels catalans i a la posada en perill de la 
convivència ciutadana, avui en pau. 
 
No ens trobem, doncs, davant d’un acte administratiu, sinó davant d’un atac a Catalunya 
impropi d’una institució que ha de vetllar pel progrés i per la pau social. 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria 
de Corcó l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Demanar la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya, així com 
la de les subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, per obsoletes, 
inoperants i buides de competències. 
 
Segon.-  Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la delegació 
del govern espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions contra acords adoptats 
pels Ajuntaments catalans manifestant posicionaments polítics en matèries d’interès 
general. 
 
Tercer.- Demanar respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua, la 
seva cultura i els seus símbols. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Delegació del govern de l’estat a Catalunya, a la 
Generalitat de Catalunya, al govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al Parlament 
Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió 
 
7.- A.P. 018/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PR OPOSTA DE MOCIÓ SOBRE 
L’EXERCICI DE LA SOBERANIA FISCAL A L’AJUNTAMENT DE  SANTA MARIA DE 
CORCÓ. 
 
Catalunya pateix dins l’Estat espanyol un espoli fiscal continuat, que sumat a l'espoli 
interessat de les grans corporacions financeres i el frau fiscal centrat en grans empreses i 
fortunes que pateix el nostre poble, afecta i agreuja la retallada de prestacions socials 
bàsiques com la sanitat, els serveis socials i l’educació, perjudica l’economia del nostre 
país i fa encara més pregona la crisi econòmica que colpeix Catalunya amb especial 
virulència. 
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Simultàniament a aquest espoli fiscal, l’Estat espanyol ha demostrat una absoluta 
deslleialtat amb les institucions catalanes, amb la Generalitat i els Ajuntaments, en no 
satisfer-los una gran quantitat de deutes contrets, pressupostats i que la pròpia legislació 
espanyola reconeix. 
 
L’espoli fiscal i els deutes de l’Estat amb Catalunya s’ha mantingut al llarg dels anys, fins i 
tot mentre s'augmentava la càrrega fiscal que, en aquests moments, és homologable a la 
dels països rics d’Europa, mentre es reben unes prestacions socials molt allunyades de les 
mitjanes europees. 
 
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot just que els ajuntaments catalans passin 
de la denúncia a aplicar mesures que permetin pal·liar aquest greuge, i posar les bases per 
a una solució definitiva. 
 
Per aconseguir l’objectiu de posar fi a l’espoli fiscal és imprescindible que tots els impostos 
que actualment paguen les institucions i els ciutadans del nostre país es liquidin a 
l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència Tributària espanyola, que 
actualment recapta prop del 95% dels impostos suportats a Catalunya. 
 
Seguint aquestes premisses els empresaris i municipis adherits a la Plataforma “Catalunya 
Diu Prou”, fa un any que estan presentant i liquidant les seves taxes a Catalunya, tant 
l’ATC com l’AEAT han reconegut la legalitat de la seva acció amb diferents actes 
administratius que certifiquen el compliment de les obligacions tributaries dels usuaris que 
han escollit aquesta opció de pagament. 
 
Els Ajuntaments catalans, com a institució més propera a la ciutadania i compromesa amb 
les dificultats socials que comporta l’espoli fiscal, podem i hem de contribuir a l’objectiu de 
posar fi a aquest espoli que pateix Catalunya, exercint la sobirania fiscal i ingressant a 
l’Agència Tributària de Catalunya els impostos que fins ara ingressàvem a l’Agència 
Tributària espanyola. 
 
Aquest és un acte completament legal, com ha quedat demostrat a partir dels ajuntaments 
que ja exerceixen la Sobirania Fiscal. I té la cobertura d’entitats municipalistes com 
l’Assemblea de Municipis per la Independència, que el 15 de febrer de 2013, reunida en 
assemblea, va aprovar per unanimitat “que tots els municipis adherits comencin a exercir 
tot seguit, la Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar els impostos dels seus 
treballadors (IRPF) i IVA a l’Agència Tributària Catalana, en lloc de fer-ho a l’ Agència 
espanyola. Això, ho podran fer per designació del Ple o per  voluntat dels seus Batlles i 
equips de Govern.” 
 
Pels motius exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Demanem a l’Alcalde amb la coresponsabilitat de tots els electes que mostrin 
conformitat en aquest punt, que exerceixin la sobirania fiscal i ingressin els pagaments que 
hagi d’efectuar l'Ajuntament de Santa Maria de Corcó, corresponents a l'Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF), i també en cas d'haver-n'hi, els corresponents a 
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), a l'Agència Tributària de Catalunya, en comptes 
d'efectuar-los a l'Agència Tributària espanyola com s'han realitzat fins ara. 
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Segon.-  Adreçar a aquells ciutadans o empreses de Santa Maria de Corcó Vic que vulguin 
acollir-se a aquesta pràctica a les plataformes, entitats o associacions que donin 
assessorament en aquest tema. 
 
Tercer.-  Demanar a l’Alcalde que trameti aquesta proposta a l’AMI per tal de consensuar 
un calendari d’actuació conjunta que aglutini el màxim de municipis adherits a l’Associació 
de Municipis per la Independència. 
 
Quart.-  Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a treballar coordinat amb les 
Associacions Municipalistes de Catalunya per la creació de la Hisenda pròpia. 
 
Cinquè.-  Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de 
Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència , a la Plataforma Catalunya 
Diu Prou, i a l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta de moció és sotmesa a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió. 
 
En aquest moment, s’incorpora a la sessió el regidor de CiU, Sr. Pep Mas i Falgueras. 
 
8.- A.P. 019/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PR OPOSTA DE MOCIÓ DE 
REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ  I SOSTENIBILITAT 
DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (ARSAL).  
 
El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va presentar 
l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
Local (LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat estalvi econòmic.  
 
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a Barcelona, 
el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que aquest 
avantprojecte suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de Catalunya 
sobre l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
(article 160), suposa també una laminació del principi d’autonomia local que la Carta 
Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a 
tots els ens locals de base territorial i tampoc respecta les competències que la nostra 
capital té reconeguda a la Carta Municipal de Barcelona. 
 
Aquest text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi 
econòmic, contempla mesures que afecten greument l’autonomia local i atempten contra 
l’equilibri territorial. L’ARSAL pretén una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a 
la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament economicistes, que pot 
generar ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació dels serveis en realitats 
territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es pot valorar únicament des 
d’una òptica de cost/servei, i significa la intervenció dels ens locals modificant i vulnerant 
l’actual model territorial de les nostres comarques. Aquesta proposta desconeix la realitat 
del món local en general i del català, en particular. Cal recordar que les Administracions 
Locals suposen el 13% de la despesa pública global i representen només el 4’1% del deute 
públic. 
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Si la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de l’Estat ja 
que aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública global i el 65’9% del 
deute públic mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses en matèria de 
salut, educació i serveis socials que són el moll de l’estat del benestar) i el 15’9 % del 
deute públic global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la reforma de 
l’Administració Local no és la solució al problema estructural del sector públic, del dèficit i 
del deute públic. L’Administració de l’Estat és la principal responsable del deute i en canvi 
no ha afrontat cap reforma important de la seva pesada estructura. 
 
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament que s’ajusti 
a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels serveis que 
realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l’administració local ha d’anar 
acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia econòmica dels 
darrers trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té l’administració més propera a la 
ciutadania. La proposta del govern de l’estat a qui realment perjudicarà serà al conjunt de 
la ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés als serveis públics locals per què 
difícilment una corporació supralocal podrà substituir el coneixement de la problemàtica 
municipal i la sensibilitat d'un ajuntament. 
 
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els 
seus representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus 
municipis. Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un 
millor finançament local que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els 
electes locals. 
 
Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de l'Estat de 
diferent signe polític, ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis l'autonomia 
política i suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de qualitat i 
democràtic. El municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial, primària, propera i 
indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com defineix el mateix Estatut 
d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els ajuntaments són l’administració més 
propera a la ciutadania, la que coneix més bé la realitat, i on les persones acudeixen en 
primer lloc i de vegades en últim lloc, i la que més ràpidament respon als requeriments de 
la  ciutadania amb més eficiència i eficàcia. Els municipis són una peça bàsica pel  
desenvolupament socioeconòmic del país, per la qualitat de vida del ciutadans i per la 
cohesió social i territorial, i han estat un motor de la transformació de Catalunya, gràcies a 
l’esforç conjunt de regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses. Els regidors i els alcaldes 
són veïns que tenen vocació de servei a la seva comunitat i que són elegits directament 
pels seus conciutadans, per la seva proximitat. La majoria dels electes locals compaginen 
la seva activitat professional amb la dedicació als seus veïns sense rebre compensació 
econòmica. Els electes locals, especialment en el cas dels petits municipis són la garantia 
de la seva pervivència i continuïtat, i peça clau pel funcionament de les seves comunitats 
locals. Sense la dedicació permanent d’aquests electes a les seves viles i pobles no 
tindríem garantit l’equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i territorial. Està 
demostrat que en el nivell local és quan les inversions són més eficients i rendibles perquè 
malgrat la crònica insuficiència de recursos, tothom si aboca en defensar la seva 
comunitat. 
 
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels 
ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i execució del servei 
del ciutadà, o de fer dependre els interventors de l’administració central de l’estat, expressa 
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els objectius de recentralització, control i limitació de l’autonomia local que vol executar el 
Govern de l’Estat.  
 
Pels motius exposats, es proposa al ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció 
dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Rebutjar l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (ARSAL) amb els continguts de la proposta actual. 
 
Segon.-  Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d’una simple actualització 
del nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica involució del règim 
local, que tindrà conseqüències socials en forma de majors desigualtats, i un deteriorament 
i tancament de serveis que afectarà als nostres veïns i veïnes. 
 
Tercer.-  Els Ajuntament som essencialment governs locals de les nostres comunitats, no 
únicament gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i capacitat per 
prioritzar polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma de l'Administració Local s'ha de 
fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense estigmatitzacions fàcils. 
 
Quart.-  Després de trenta-quatre anys d’Ajuntament democràtics, afirmem que ja és hora 
de promoure una reforma de l’administració local en l’àmbit competencial, però també d’un 
marc de finançament just i suficient, i fer-ho amb el rigor, coneixement de la complexa i 
diversa realitat municipal i amb visió de futur. 
 
Cinquè.-  Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la Generalitat 
de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en l'Estatut 
d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora. 
 
Sisè.-  Notificar l’adopció dels presents acords al Parlament de Catalunya, la Generalitat de 
Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta de moció és sotmesa a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió 
 
9.-A.P.020/2013.-APROVACIÓ SI S’ESCAU, DE LA PROPOS TA DE MOCIÓ PER A LA 
RECUPERACIÓ DEL CABAL MÍNIM DEL RIU TER.  
 
Atès que des de principis del segle XX ja es preveia que caldria aigua d’altres conques per 
abastir l´Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Que el 1957, l’Excel·lentíssim Alcalde de Barcelona, Josep M. de Porcioles va encarregar 
la redacció del “Plan Cataluña”, un projecte no oficial per fer arribar a Barcelona, aigües del 
Ter, del Segre i de l’Ebre, i que a conseqüència d’aquest, es va acabar fent únicament el 
transvasament del Ter cap a Barcelona. I ja en l’època que es van construir els pantans, 
els tècnics van preveure que a finals del segle XX, només amb el transvasament del Ter 
cap a l’ Àrea Metropolitana no hi hauria prou aigua per abastir aquesta àrea tan poblada. 
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Atès que Aigües Ter-Llobregat és una empresa fins fa poc pública, i recentment 
privatitzada, que fou creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 1990 amb la 
finalitat d’abastir d’aigua en alta a més de 100 municipis de les comarques de La Selva, el 
Maresme, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat, el 
Garraf, el Baix Penedès i l’Anoia, i garanteix el servei d’aigua a pràcticament 5 milions de 
catalans i catalanes i a les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen. Prop del 70% de 
l’aigua que es consumeix a l’àrea esmentada anteriorment i que gestiona ATLL prové del 
Ter. 
 
Atès que en els anys 50 del segle passat, quan es van construir els pantans, pel Ter hi 
circulava un cabal mitjà de 20 m3/segon, i tot i que el transvasament previst de 8 m3/segon 
era un percentatge gran del cabal del Ter (el 40%), per molts, sobretot per la gent 
interessada en la construcció dels pantans, es va vestir més com una solució a les grans 
avingudes i inundacions històriques que patia el Baix Ter, que com un gran transvasament. 
Tot i això, hi va haver força critiques i desconfiança de la societat gironina per aquest 
transvasament cap a Barcelona. I d’aquesta desconfiança ve que es construïssin les 
estacions d’ aforament per controlar el cabal del riu Ter. 
 
Atès que el cabal mitjà del riu Ter de 60 anys ençà ha baixat de 20 m3/segon a 12 m3/s als 
nostres dies, degut al descens de pluviometria, i que independentment d’aquesta dada, es 
continuen transvasant el 8 m3/segon com a mínim, i això comporta que la proporció sigui 
de quasi el 70% del cabal del riu que marxa cap una altra conca, i que en ocasions de 
sequera, aquest percentatge ha estat superat. 
 
Atès que les necessitats de l’Àrea Metropolitana es mouen al voltant dels 15 m3/s, i que 
des de fa 50 anys l’aportació de cabal cap a Barcelona pràcticament només s’ha millorat 
amb la construcció l’any 2009 de la dessaladora del Prat de Llobregat, la més gran 
d’Europa, que podria subministrar 2m3/s però que només funciona al 10% de la seva 
capacitat per l’alt cost energètic de fer-la funcionar. 
 
Atès que malgrat que l’ACA continuarà sent el regulador del servei d’explotació dels 
recursos hídrics del Ter, la privatització del servei en alta d’ATLL, farà que per l’empresa 
concessionària, el compte de resultats siguin claus. Es coneix que la qualitat de l’aigua del 
Ter és alta i que el preu de potabilitzar-la és baix si el comparem amb el preu de l’aigua del 
Llobregat(tres cops més cara) o la de dessaladora (entre 5 i 6 cops més cara), i això 
probablement causarà que el compromís de reducció progressiva de les aportacions del 
Ter a ATLL resultarà contraria als interessos de l’empresa concessionària. 
 
Atès que sovint s’incompleix l’encara vigent Llei del Ter 15/1959 que estableix que del 
cabal del Ter, 1 m3/s ha de ser per proveir Girona, Salt, Sarrià de Ter i la Costa Brava 
centre. També estableix que el riu ha de portar sempre 3 m3/s al seu pas per Girona, i que 
150 hm3/any han de ser pels regants del Baix Ter. Aquesta Llei diu que si es garanteixen 
aquests tres punts, es poden transvasar fins a un màxim de 8m3/s a l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona. 
 
Atès que la Llei del Ter abans esmentada no només s’incompleix sinó que s’ha invertit la 
prioritat, fent que independentment de si hi ha pluges o estem en període de sequera, 
sempre es transvasin els 8 m3/s fora de conca. Afegit a això, durant la sequera que va 
afectar al nostre país la tardor del 2007 i el començament de 2008 va entrar en vigor el 
Decret de sequera que prioritzava primer l’aigua d’ús de boca, segon per a ús industrial i 
tercer per a usos agrícoles. Això vol dir, que en períodes de sequera(i en la zona 
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mediterrània són ben habituals), no només no es garanteix el cabal necessari al riu, sinó 
que no es garanteix la supervivència ambiental i econòmica de tota la zona del Baix Ter. 
 
Atès que massa sovint l’aportació del riu Ter al sistema gestionat per ATLL implica que el 
cabal circulant estigui situat per sota dels cabals previstos al “Pla Sectorial de cabal de 
manteniment de les conques internes de Catalunya”, aprovat pel Parlament de Catalunya 
l’any 2006, que s’entén com una restricció als usos i les detraccions d’aigua del medi, i 
estableix els cabals considerats necessaris per assolir el bon estat dels sistemes fluvials i 
permetre el manteniment de les comunitats pròpies de cada tram fluvial, la diversitat 
d’hàbitats, i la bona estructura geomòrfica de les ribes. 
 
Atès que en la passada legislatura el Govern de la Generalitat va establir un full de ruta, 
anomenat “Compromís pel Ter” per reduir progressivament l’aportació del riu Ter al 
sistema gestionat per ATLL a fi de poder recuperar el cabal mínim del riu, passant d’un 
transvasament de 229,42 hm3 a 115 hm3(4 m3/s) l’any 2015. I a dos anys del 2015, el 
Govern encara no ha efectuat les accions previstes en aquest “Compromís del Ter”. 
 
Atès que presumiblement no es complirà la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i 
del Consell de 23 d’octubre de 2000 per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació 
en l’àmbit de la política d’aigües, que es pot resumir com l’assoliment d’un bon estat de les 
masses d’aigua per al 2015. 
 
Atès que aquestes normes o compromisos no es compleixen o previsiblement no es 
compliran en els seus terminis, el Ter en la seva part baixa es veu afectat, a causa d’un 
cabal insuficient i d’un transvasament desproporcionat , amb la pèrdua de diversitat animal, 
amb l’eutrofització de les aigües i la pèrdua de qualitat dels boscos de ribera, amb la 
insuficient recàrrega dels aqüífers que provoca la baixada de les aigües de pou, la 
necessitat d’anar-la a buscar a més profunditat, i en les zones més properes a la costa, la 
salinització i per tant la pèrdua d’aquests aqüífers, amb la baixada del nivell freàtic que 
provoca pèrdues a diferents cultius, l’increment de plagues molestes per la població com 
ara la mosca negra, que requereix de tractaments cada any i la invasió de plantes 
exòtiques, com ara l’azol·la, una falguera aquàtica pròpia de les aigües poc profundes dels 
arrossars de l’est asiàtic i que ha trobat un hàbitat idoni en les aigües estancades del Baix 
Ter. A aquests arguments i afectacions, cal afegir-hi la cada cop més gran inquietud i el 
malestar de la població del Baix Ter, que és conscient que totes les normatives referents al 
Ter s’incompleixen sistemàticament, i que l’angoixa el saber que en la propera sequera es 
primaran els interessos de la metròpoli per sobre els interessos legítims del riu i la seva 
conca. 
 
Per aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. Demanem que es compleixi el “Compromís pel Ter” que es comprometia a 
retornar cabal al Ter i transvasar-ne cap a altres conques un màxim de 115 hm3 (4m3/s) el 
2015. 
 
Segon. Demanem el compliment dels cabals que preveu el Pla de Gestió de l’aigua de 
Catalunya i de la Llei del Ter de 1959, una Llei que després de més de 50 anys continua 
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vigent i que es va fer per protegir el Ter, la seva conca i la seva gent per sobre de les 
necessitats externes, bàsicament de la gran metròpoli catalana. En aquest sentit, afegir la 
necessitat de mantenir operatives totes les estacions d’aforament del Ter per validar si es 
compleixen els cabals legals permanentment. 
 
Convidem a tots els grups representats al Parlament de Catalunya que treballin per 
modificar aquesta Llei per adaptar-la a les necessitats actuals de la conca, però sempre 
tenint cura que es mantingui l’esperit d’aquesta Llei, que és la de protegir i garantir les 
necessitats reals de la conca del Ter. 
 
Tercer. Volem traslladar la inquietud dels ciutadans del Ter i sobretot del Baix Ter per la 
desprotecció i indefensió que aquesta zona pateix i patirà molt més tant a nivell ambiental 
com econòmic i social si es reprodueix un altre període de sequera com el que vam patir 
lleugerament entre la tardor de 2007 i la primavera de 2008. La gent del Ter no s’oposa al 
transvasament, però si a un transvasament desmesurat que es pot considerar un espoli i 
un greuge injust i mai compensat. 
 
Quart. Volem fer notar la feblesa de tot el sistema de subministrament hídric de bona part 
de Catalunya que depèn bàsicament d’una conca i d’un riu molt petits a la regió 
mediterrània, amb el que això representa. No volem pensar en les pèrdues que causaria 
una sequera de llarga durada no solament al Baix Ter, sinó a tota l’àrea més poblada de 
Catalunya. I és per aquesta raó que demanem al Govern de la Generalitat i a totes les 
forces del Parlament de Catalunya, que intentin posar les bases i arribar a un gran Pacte 
de l’aigua a nivell nacional per aconseguir que en un futur proper, s’aconsegueixi 
consensuar entre tots un projecte comú, amb un full de ruta concret d’actuacions, per 
garantir el subministrament d’aigua de tot el territori català, fins i tot en períodes de greus 
sequeres. Cal un projecte clar i de futur, i que independentment de la força que governi el 
vagi executant fins a arribar a finalitzar-lo. 
 
A Catalunya hi ha prou rius, prou aigua i hi hauria d’haver prou voluntat per arribar a 
aconseguir aquest Pacte de l’aigua. 
 
Cinquè. Traslladar aquesta moció al Departament de Territori i Sostenibilitat i als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya.” 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta de moció és sotmesa a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió 
 
10.-A.P. 21/2013.-RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACO RD ADOPTAT PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL NÚM.75/2013, D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAM ENT DE SANTA 
MARIA DEL CORCÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUSCRIT  EL 27 DE FEBRER 
DE 2013 ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I LA DIPUTACIÓ D E BARCELONA PER A 
LA CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOM UNICACIONS DE 
VEU, TELEFONIA MÒBIL I TRÀFIC DE DADES.  
 
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en data 9 d’abril de 
2013, núm. 075/2013 de data 9 d’abril de 2013, va adoptar l’Acord núm. 075/2013, el text 
literal del qual és com segueix: 
 

“ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL núm. 075/2013  
Santa Maria de Corcó, 9 d’abril de 2013 
 



 

 
Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.cat  15 

I. El Consorci LOCALRET, que agrupa municipis de tota Catalunya i entitats 
municipalistes, té atribuïdes com a funcions estatutàries, entre d’altres, la 
contractació centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de telecomunicacions 
(veu, mòbil, i dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i 
potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis i, a aquests efectes, disposa d’un 
acord marc d’homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals 
operadors del mercat (veu, mòbil i dades), aprovat el 14.02.2011, amb aquesta 
finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i potenciar l’estalvi econòmic 
d’aquests serveis, agrupats en els següents LOTS: 
 
LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i 
LOT 3 SERVEI DE DADES D’ACCÉS A INTERNET. 
 
II. El Consorci LOCALRET disposa d’una Plataforma Electrònica de Contractació 
(PECAP) que és un portal d’internet que permet el desenvolupament del procés 
contractual per via telemàtica, l’adhesió a la qual és condició necessària per fer ús 
de la contractació centralitzada promoguda per LOCALRET, excepte en el cas que 
l’ens interessat sigui membre del dit Consorci. 
 
III. El 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRT i la Diputació de Barcelona varen 
signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i 
condicions mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis 
de telecomunicació (veu, mòbil i dades), a través la contractació centralitzada, 
conforme a l’acord marc d’homologació realitzat pel Consorci, i conjuntament amb 
tots aquells ens locals, i ens dependents d’aquests, de la demarcació de Barcelona 
que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de procediments 
com econòmic. 
 
IV. Vist que l’Ajuntament de SANTA MARIA DE CORCÓ és membre del Consorci 
LOCALRET, i atès l’interès d’aquest Ens local ahderir-se al citat conveni, que 
preveu una despesa estimada de 14.165,34 euros. 
 
V. Vist allò que disposen l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; els articles 303 a 311 del Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis dels Ens Locals (en endavant ROAS), aprovat per Decret 179/1985, de 13 
de juny; i els articles 107 a 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions locals per formalitzar convenis de cooperació 
tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 
205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial 
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, reconeix la possibilitat d’acords entre 
les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
Fent ús de les facultats legalment atribuïdes a la Junta de Govern Local 
 
S’ACORDA: 
 
Primer.-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de SANTA MARIA DE CORCÓ al 
conveni de col·laboració subscrit el 27 de febrer de 2013 entre el Consorci 
LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació centralitzada de 
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serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del 
qual s’adjunta com a annex I, tot assumint el compromís de compliment de les 
obligacions que se’n derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran 
acceptades per l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó pel sol fet de no revocar 
l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents a la notificació de la seva aprovació. 
 
Segon.-  Autoritzar àmpliament i expressa el Consorci LOCALRET i a la Diputació 
de Barcelona, indistintament, perquè, en nom i representació de l’Ajuntament de 
Santa Maria de Corcó, puguin obtenir de qualsevol operador de telecomunicacions 
les seves dades de facturació i consum. A tal efecte, aquest ens facilitarà a la 
Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés pe a la consulta telemàtica 
de la dita informació. 
 
La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les 
plataformes d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser 
objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà 
fer ni tractament ni edició informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit 
d’execució del procediment de contractació centralitzada dels serveis de 
telecomunicacions. 
 
La vigència de dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en 
l’acord primer. 
 
Tercer.-  Establir que la despesa màxima que aquest Ajuntament té previst destinar 
per a la contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a 
terme LOCALRET serà d’un import de 14.165,34 euros IVA inclòs, per als lots que 
tot seguit es detallen: 
 

� LOT 1 SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
(6.864,17 Euros) 

� LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 
(5.784,44 Euros) i 

� LOT 3 SERVEI DE DADES D’ACCÉS A INTERNET (1.516,73 Euros) 
 
Quart.-  Declarar que en el pressupost municipal de l’exercici 2013 existeix crèdit 
disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu, 
telefonia mòbil i tràfic de dades d’aquest Ajuntament, i assumir el compromís de 
realitzar la consignació pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en 
els exercicis 2014 i 2015. 
 
Cinquè.-  Facultar àmpliament i expressa l’Il·lm. Sr. Sebastià Riera Cusí, Alcalde-
President de la corporació, per tal que, en representació de l’Ajuntament de Santa 
Maria de Corcó, realitzi quants tràmits i l’adopció de quantes resolucions siguin 
necessàries per a l’execució dels presents acords. 
 
Sisè.-  Notificar l’adopció dels presents acords a la Diputació de Barcelona a través 
de la seva oficina virtual, i al Consorci LOCALRET, als efectes corresponents. 
 
Setè.- Sotmetre els presents acords a ratificació del Ple municipal en la propera 
sessió que aquest celebri. 
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La Junta de Govern Local 
 
L’alcalde, signat: Sebastià Riera Cusí; Els Regidors membres: signat, Josep 
Castells Casellas, Francesc Xavier Pàmies Giménez; El Secretari acctal. (Resoluc. 
02/2012), Lluís Xandri i Molas” 

 
Atès que el propi acord ja preveia la seva ratificació per part del Ple Municipal. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Ratificar en la seva integritat l’acord esmentat. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona a través de la seva oficina 
virtual, i al Consorci LOCALRET, als efectes corresponents 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta de moció és sotmesa a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió 
 
11.-DONAR COMPTES DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA  
 
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 023/2013 a la 054/2013, dictades entre els dies 14 de març i 9 de maig de 2013, 
ambdós inclosos. 
 
La regidora Assumpta Rodrigo Carbó demana explicacions sobre una factura aprovada. 
 
L’Alcalde explica que aquesta despesa correspon als serveis contractats amb una empresa 
que fa visites a empreses emprenedores. 
 
La mateixa regidora pregunta per l’autorització a la Sra. Montserrat Colom Estrada per el 
desenvolupament d’activitats d’assistència tècnica de forma transitòria a l’Ajuntament de 
Seva. 
 
L’Alcalde explica que hi ha una persona de baixa a l’Ajuntament de Seva i atesa aquesta 
situació li van demanar a Montserrat Colom la possibilitat d’anar-hi dues tardes a la 
setmana i per un termini màxim d’entre 2 i 3 mesos. 
 
Aquesta feina no interfereix en la seva feina actual i atès que es tracta d’una situació 
transitòria no van passar l’autorització de compatibilitat pel Ple. 
 
Els membres del ple es donen per assabentats. 
 
12.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA  DE GOVERN 
LOCAL.  
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Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números 
058/2013 a 107/2013; adoptats en sessions de dates 12 i 19 de març,, i 2, 9, 16, 23 i 30 
d’abril de 2013. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
13.-PRECS I PREGUNTES 
 
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 regidor Francesc Xavier Pàmies Giménez comenta la reunió mantinguda amb els pares 
d’alumnes afectats per tractar un possible ajut per a transport que es pugui donar des de 
l’Ajuntament. 
 
L’Alcalde comenta que la Generalitat de Catalunya no pagarà el transport escolar 
intramunicipal i això afecta als alumnes de primària, que segons el Consell Comarcal 
hauran de pagar si volen fer ús d’aquest servei. S’ha comptat que això afecta a 15 o 20 
alumnes que viuen a Cantonigròs. L’Alcalde diu que convé parlar del tema, ja que és prou 
important. Els afectats volen saber quina solució se’ls pot donar. 
 
El regidor Joan Callejon Creus li pregunta a l’Alcalde quina solució es proposa des de 
l’equip de govern. 
 
L’Alcalde afirma que la solució que proposen és la d’ajudar a les famílies. 
 
La regidora Alba Molas Rifà pregunta perquè Cantonigròs no forma part del municipi per 5 
kms de distància. 
 
L’Alcalde li respon que és una llei estatal la que ho determina. 
 
La regidora Alba Molas Rifà diu que l’Ajuntament pot decidir donar l’ajut, que si es compra 
una “aranya”, també es pot donar aquest ajut. 
 
El regidor Josep Castells Casellas diu que aquest joc val 4.000 euros i que ho hi ha cap 
problema per dotar pressupostàriament aquest ajut. També comenta la possibilitat que 
l’AMPA organitzi el transport o que sigui el propi Ajuntament qui ho organitzi, i caldria 
valorar si aquestes solucions serien més econòmiques que la línia del Consell Comarcal. 
 
El regidor Pep Mas Falgueras pregunta si s’ha anat als Serveis Territorials a demanr si hi 
ha alguna ajuda en relació a aquesta situació. 
 
L’Alcalde li respon que no hi ha cap ajut. Que la voluntat de l’equip de govern és fer públic 
el problema i trobar-hi una sortida. L’Ajuntament està disposat a ajudar i com alcalde, diu, 
adquireixo el compromís de contactar amb el grup de pares i mares d’alumnes de 
Cantonigròs per intentar trobar una solució. 
 
Es pregunta sobre si hi ha prevista la organització d’actes festius al pavelló, i si està 
legalitzat. 
 
L’Alcalde respon que es portarà al Ple perquè ho decideixi. 
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El regidor Joan Callejón Creus fa incís en el tema de la subvenció a la UE Cantonigròs i de 
la utilització del camp de futbol. 
 
L’Alcalde li respon que la UE Cantonigròs va presentar un balanç d’ingressos i despeses 
equilibrat, amb uns ingressos provinents del lloguer del camp. Recorda que es van 
proposar unes taxes i que aquestes no es varen aprovar. 
 
Des del públic es pregunta si existeix una borsa de voluntaritat. 
 
L’Alcalde respon que de borsa no n’hi ha, però que sí existeixen projectes de participació. 
Es compromet a recollir la idea. 
 
També des del públic es pregunta si s’ha previst el casal d’estiu a Cantonigròs. El regidor 
Francesc Xavier Pàmies Giménez explica que sí, que està previst com en anys anteriors. 
 
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 21.32 hores, l’Alcalde dóna per 
finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
         Vist i plau  
La secretària        L’alcalde 
 
 
 
Rocio Llaràs i Muzas       Sebastià Riera Cusí 


