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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 07/2011

NÚM.: 07/11
DATA SESSIÓ: 12 DE JULIOL DE 2011
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 037 a A.P.046
HORA: 20:00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Ventura Bagaria i Canal
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Rosa Mª Prat Canal
Sr. Sebastià Riera Cusí
Sr. Santi Rosquellas Garolera
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó
Sr. Josep Castells Casellas
NO HI ASSISTEIXEN:
Sr. Jaume Serra Farrés
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
El Sr. Jaume Serra Farrés, per motius laborals.
El Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez, es troba absent per viatge.
SECRETARI ACCIDENTAL (Resoluc. 111/11):
Sr. Alex Tarroja Piera

L’Alcalde obre la sessió donant la benvinguda als assistents i desitjant-los bona nit,
i així mateix agraeix l’assistència al públic present. Inicia un discurs en el que
exposa que el nou equip de govern continua avançant en l’aprenentatge de les
noves responsabilitats de govern i recorda que tal i com va ser aprovat en la
darrera sessió, es realitzarà un Ple ordinari cada dos mesos en els que es vol
promoure la màxima participació i debat entre els veïns de la vila.
Per altra banda l’Alcalde anuncia que es treballa amb la previsió de convocar per a
la propera setmana un Ple, per tal d’aprovar el calendari de festes locals i per tal de
continuar amb els tràmits necessaris per procedir a l’adjudicació del contracte
d’obres per a l’execució de la tercera fase de l’edifici plurifuncional.
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Seguidament l’Alcalde, insta al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de les
propostes d’acord segons la corresponent convocatòria:
A.P. 037.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (Sessió
extraordinària de 28/06/11 núm. -006/11)
Es sotmet a votació, l’Esborrany de l’Acta corresponent a la sessió extraordinària
de 28/06/11 (núm. 006/11). Amb caràcter previ a la votació, el regidor municipal Sr.
Alexandre Montanyà i Rifà aclareix en relació a les manifestacions que va realitzar
en el debat previ a la votació per a l’aprovació de l’Acord Plenari núm. 033/11,
relatiu al nomenament dels representants de la Corporació en els òrgans col·legiats
en els que participa el Consistori, que es referia a l’ “ADRI NOC” i que es designa el
regidor Sr. Alexandre Montanyà i Rifà.
Sotmesa a votació l’acta objecte d’aprovació, resulta aprovada per unanimitat dels
presents.
A.P. 038.- DONAR COMPTE i RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS DE
L’ALCALDIA DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA (Resolució 076/11 a
152/11)
Es dona compte al Ple de la Corporació de la relació de Resolucions núms. 076/11
a 152/11. Sotmesa a votació la ratificació de la citada relació, resulta aprovada per
unanimitat dels presents, en els termes següents:
Vistes les Resolucions de l’Alcaldia números 076/11 a 152/11, ambdues incloses,
es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Ratificar les Resolucions de l’Alcaldia dictades des de l’última sessió
plenària ordinària, amb els números: 076/11 a 152/11, ambdues incloses.
Segon.- Donar, a l’adopció del present acord, els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar l’Alcalde, per signar els documents que siguin necessaris per
l’efectivitat de l’acord adoptat.

A.P. 039.- DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ DELS ACORDS ADOPTATS DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 001/11 (Acords: 01/11 a 07/11)
Es dona compte al Ple de la Corporació de la relació d’Acords adoptats per la Junta
de Govern Local, en la sessió núm. 001/11 (Acords: 01/11 a 07/11). Sotmesa a
votació la ratificació de la citada relació, resulta aprovada per unanimitat dels
presents, en els termes següents:
Vistos els Acords de la Junta de Govern Local números 01/11 a 07/11, ambdós
inclosos, adoptats en la sessió 01/11 de 05/07/11 es proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer.- Ratificar els Acords de la Junta de Govern Local números 01/11 a 07/11,
ambdós inclosos adoptats en la sessió 01/11 de 05/07/11.
Segon.- Donar, a l’adopció del present acord, els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar l’Alcalde i a la resta de regidors que correspongui, per signar els
documents que siguin necessaris per l’efectivitat de l’acord adoptat.
A.P. 040.- DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS DE LA
COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ
És necessari designar els nous representants, sorgits dels resultats de les
passades eleccions locals, per a la Comissió Municipal de Delimitació de
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, d’acord amb el que es regula al Decret
244/2007, de 6 de novembre.
D’acord amb els antecedents exposats, es proposa al Ple de la Corporació,
l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Designar com a representants de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó,
per a la Comissió Municipal de Delimitació del consistori als efectes del que es
regula al Decret 244/2007, de 6 de novembre, els següents memebres:
Alcalde: Sebastià Riera Cusí
Secretari: Alex Tarroja Piera
Regidors: Àlex Montanyà Rifà i Josep Castells Casellas
Tècnic: Sr. Joan Portavella Ylla – Arquitecte Tècnic municipal
SEGON.- Notificar l’adopció del present acord a la Direcció General d’Administració
Local, i a la resta d’interessats, als efectes oportuns i així mateix, donar-ne els
efectes de publicitat que siguin preceptius.
Sotmesa a votació la proposta d’acord abans transcrita, resulta aprovada per
unanimitat dels presents.
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A.P. 041.- PRENDRE RAÓ DE LA RENÚNCIA DEL SR. JAUME SERRA
FARRÉS COM A REGIDOR ELECTE
Vist que en data 01/07/11, ha tingut entrada davant el Registre General de la
Corporació, una comunicació presentada a instància del Regidor municipal Sr.
Jaume Serra Farrés, provist de DNI núm. 77075831W i domicili al Mas Barneres,
s/n, del nucli agregat de Sant Martí Sescorts, en aquest terme municipal, qui
exposa que per motius professionals sobrevinguts que li impedeixen compatibilitzar
el desenvolupament de les respectives tasques professionals amb el de les
funcions com a regidor renuncia al càrrec de Regidor Electe.
Vist, així mateix, que el Grup Municipal de Convergència i Unió, ha presentat en
data 07/07/11, una comunicació per la que es posa en coneixement d’aquest
Consistori que d’acord amb la llista presentada a les darreres eleccions municipals
de 22 de maig de 2.011, el següent càrrec electe és el Sr. Joan Matavera Rifà, amb
DNI núm. 47848560G, i domicili al Mas Matavera, s/n, d’aquest terme municipal.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Prendre raó, de la renúncia del Sr. Jaume Serra Farrés, provist de DNI
núm. 77075831W i domicili al Mas Barneras s/n, del nucli agregat de Sant Martí
Sescorts, en el terme municipal de Santa Maria de Corcó, com a regidor electe de
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, per motius professionals sobrevinguts, que
l’impedeixen compatibilitzar el desenvolupament de les respectives tasques
professionals amb el de les funcions com a regidor.
SEGON.- Prendre raó de la comunicació presentada a instància del Grup Municipal
de Convergència i Unió, per la que es posa en coneixement d’aquest Consistori
que d’acord amb la llista presentada a les darreres eleccions municipals de 22 de
maig de 2.011, el següent càrrec electe és el Sr. Joan Matavera Rifà, amb DNI
núm. 47848560G, i domicili al Mas Matavera, s/n, d’aquest terme municipal.
TERCER.- Comunicar l’adopció del present acord a la Junta Electoral Cetral, als
efectes que sigui expedida a favor del Sr. Joan Matavera Rifà, la corresponent
credencial, i notificar-la als interessats als efectes oportuns. Així mateix donar-ne
els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Sotmesa a votació la proposta d’acord abans transcrita, resulta aprovada per
unanimitat dels presents.
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A.P. 042.- APROVACIÓ DEL RÈGIM TRANSITORI DE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
En la sessió extraordinària del Ple de la Corporació, celebrada el passat dia 28 de
juny de 2011, va ser adoptat l’Acord Plenari pel que es resolgué constituir la Junta
de Govern Local, de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, i delegar-li
determinades competències del Ple de la Corporació, relacionades en el cos de
l’acord adoptat.
Es considera necessari dotar aquesta delegació, tant a efectes de seguretat
jurídica com a efectes de transparència cap als interessats, d’un règim transitori
aplicable als diferents procediments administratius que estiguin en tràmit.
És per aquest conjunt motius que es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Rectificar l’Acord Plenari, núm. 035, adoptat en la sessió extraordinària
del Ple de la Corporació, celebrada el passat dia 28 de juny de 2011, afegint un
punt CINQUÈ, que reguli el règim transitori de la delegació de competències del
Ple a la Junta de Govern Local, disposant que aquells procediments administratius
en tràmit abans del 28 de juny de 2011, que recaiguessin sota la competència del
Ple de la Corporació, continuaran essent tramitats sota la competència d’aquest
òrgan fins a l’aprovació definitiva i corresponent Resolució de recursos en via
administrativa.
SEGON.- Afegir un punt SISÈ, a l’Acord Plenari, núm. 035, adoptat en la sessió
extraordinària del Ple de la Corporació, celebrada el passat dia 28 de juny de 2011
disposant, respecte a la periodicitat de la convocatòria de les Juntes de Govern
Local, que en el supòsit que la Junta de Govern Local no pugui ser convocada dins
el període ordinari quinzenal, com a conseqüència de la convocatòria del Ple,
podrà ser convocada la setmana immediatament posterior. Durant el mes d’agost la
Junta de Govern Local, serà convocada a criteri de l’Alcaldia segons la
dipsonibilitat dels seus membres, la Secretaria i el personal del Consistori.
TERCER.- El present acord desplegarà eficàcia a partir del dia següent al de la
seva adopció, sens perjudici de la seva preceptiva publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.
Sotmesa a votació la proposta d’acord abans transcrita, resulta aprovada per
unanimitat dels presents.
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A.P.-43.- APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A
DESPLAÇAMENTS D’ALUMNES D’ESTUDIS POSTOBLIGATORIS NO
UNIVERSITARIS
L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó té voluntat d’impulsar mesures que facilitin
l’accés a l’ensenyament. En aquest sentit, més enllà de les inversions efectuades
sobre els edificis municipals destinats a educació, es vol establir una convocatòria
de subvencions per finançar els desplaçaments als centres docents d’aquelles
persones que cursen estudis postobligatoris no universitaris i que han de
desplaçar-se del municipi de L’Esquirol a tal efecte, durant el curs 2010-2011.
Prenent com a import global a distribuir 4.500 euros de la partida 1 324 48002, les
subvencions han de repartir-se entre totes aquelles persones que compleixin els
requisits establerts a les bases.
Secretaria Intervenció ha informat favorablement sobre les bases incloses a l’annex
1 i sobre el procediment a seguir.
Per tant, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que desenvolupa la llei
anterior; i els articles 118 a 129 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores per la concessió d’ajuts
individuals per a desplaçaments d’alumnes d’estudis postobligatoris no
universitaris, curs 2010-2011, en els termes establerts a l’annex 1 del present
acord.
Segon.- Sotmetre les bases a informació pública per un període de vint dies, a
comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial
de la Província, i insertar l’edicte, així mateix, al tauler d’anuncis municipal,
esdevenint definitiu l’actual acord en cas que no s’hi presentin al·legacions.
Tercer.- Aplicar l’import global per distribuir de 4.500,00 euros (quatre mil cinccents euros), amb càrrec a la partida pressupostària 1 324 48002.
Quart.- Aprovar la convocatòria d’ajuts individuals per a desplaçaments d’alumnes
d’estudis postobligatoris no universitaris, curs 2010-2011
Cinquè.- Establir un període de vint dies per a la presentació de sol·licituds a
comptar des de l’endemà de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial
de la Provincia, i insertar l’edicte, així mateix, al tauler d’anuncis municipal.
Sisè.- Nomenar l’Alcaldia com a òrgan instructor del procediment i les següents
persones com a membres de la comissió de valoració:
President: Sr. Regidor d’educació o persona en qui delegui.
Vocal primer: Sra. Assistenta Social de l’Ajuntament
Vocal segon i secretari: Sr. Secretari Interventor de la Corporació.
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Setè.- Aprovar el model de sol·licitud, inclòs a l’annex 2.
L’Alcalde,
Sebastià Riera Cusí
ANNEX 1
BASES REGULADORES PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A DESPLAÇAMENTS D’ALUMNES
D’ESTUDIS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS, CURS 2010 - 2011
1a.OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA
L’Ajuntament vol subvencionar la despesa que per desplaçaments han d’assumir les famílies
d’alumnes d’ensenyaments postobligatoris, no universitaris (batxillerat i cicles formatius de grau
mitjà).
2a. BENEFICIARIS
Els/les alumnes que cursin estudis postobligatoris no universitaris (batxillerat i cicles formatius de
grau mitjà)l en el curs 2010-2011 i hagin de desplaçar-se fora del municipi de L’Esquirol a tal efecte.
3a. SISTEMA DE SUBVENCIÓ
Concurrència competitiva.
4a. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
La sol·licitud de l’ajut previst en aquesta convocatòria es farà mitjançant instància que podrà ser
obtinguda a la seu de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó.
A l’esmentada sol·licitud caldrà indicar la subvenció que se sol·licita i el centre educatiu on es cursen
estudis, i s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
-Còpia compulsada del DNI, NIE o passaport de la persona sol·licitant, i, a més, del seu pare, mare
o tutor legal si és menor.
-Còpia del resguard de matrícula del curs 2010-2011, o certificat d’escolarització del centre docent.
-Document emès per l’entitat bancària on hi constin les dades del compte client, o fotocòpia
compulsada de la llibreta d’estalvis on hagi de ser ingressat l’ajut.
-Declaració de no ser beneficiari d’un altre ajut oficial pel mateix concepte (inclosa al full de
sol·licitud).
-Declaració de quilometratge fins al centre docent (inclosa al full de sol·licitud).
El termini de presentació de sol·licituds per al curs 2010-2011 serà de vint dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
5a. TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Si la sol·licitud no compleix els requisits que s’estableixen en els apartats anteriors es requerirà la
persona interessada perquè en un termini de deu dies hàbils, improrrogables, esmeni el defecte o
aporti els documents preceptius, amb la indicació que si no ho fa així es considerarà que desisteix
de la seva petició, i s’arxivarà la sol·licitud sense cap més tràmit.
Els ajuts es distribuiran entre tots aquells sol·licitants que reuneixin els requisits establerts en
aquestes bases, en proporció al quilometratge dels desplaçaments fins al centre docent.
6a. ÒRGANS
La instrucció del procediment recaurà en l’Alcaldia, a través dels serveis administratius de
l’Ajuntament.
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Una comissió formada pel Regidor delegat d’Ensenyament, l’Assistenta Social Municipal i el
Secretari Interventor de la Corporació, o persones en qui deleguin, elaboraran un informe sobre la
distribució dels ajuts i on s’indicaran totes aquelles observacions que s’estimin oportunes.
L’òrgan competent per a la concessió o denegació de les subvencions és el Ple de la Corporació.
7a.RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS
L’òrgan instructor, vist l’informe de la comissió de valoració, elevarà la proposta d’atorgament d’ajuts
al Ple de la Corporació, el qual adoptarà l’acord de concessió i/o, en el seu cas, de denegació
d’ajuts. L’acord es notificarà individualment als sol·licitants.
8a. ACCEPTACIÓ DE L’AJUT
L’acceptació de la subvenció que en el seu cas s’atorgui figurarà implícita en l’escrit de sol·licitud.
9a. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT
Els ajuts concedits s’abonaran en un sol termini, mitjançant transferència bancària.
Als efectes de justificar la subvenció, els beneficiaris o el centre docent hauran de presentar un
document expedit pel centre que certifiqui l’assistència regular durant el curs 2010/2011.
L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó podrà sol·licitar informació i efectuar les actuacions
necessàries per tal de constatar que la quantitat s’hagi destinat a la finalitat prevista. L’incompliment
dels requisits establerts a les bases poden suposar la revocació de la subvenció.
10ª. IMPORT GLOBAL A DISTRIBUIR I DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA
L’import global a distribuir serà de 4.500 euros. Hi ha consignació pressupostària suficient a la
partida 1 324 48002 del pressupost de despeses per a l’exercici 2011.
11ª. RÈGIM JURÍDIC
En tot allò no previst per aquestes bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament
de la Llei 38/2003; i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals.

ANNEX 2
Sol·licitud ajut per a finançament del desplaçament a estudis postobligatoris.
Primer cognom
Segon cognom
DNI / NIE /
Passaport

Nom

Adreça
Telèfon fix

Mòbil

Correu electrònic
Dades acadèmiques:
Pla d'estudis
Nivell
Centre on es cursa
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Forma de desplaçament:

Transport propi:
Kilòmetres fins el centre
docent

Transport regular:

Adreça
Codi postal i població
El sol·licitant gaudeix d'alguna ajuda a l'estudi pel curs 2010/2011 :

Si

No

Dades bancàries: número del compte on ingressar, si és el cas, l'import de l'ajut:

Si el sol·licitant és menor d'edat:
Nom del pare/mare o tutor legal
Cognoms
Telèfon fix

Mòbil

En / Na
Accepta les bases de la convocatòria
És coneixedor que la inexactitud de les dades pot comportar la denegació de l'ajut.
Que en cas d'obtenir, posteriorment, un altra ajut a pel mateix concepte i període ho haurà de
comunicar a aquesta administració.
Que accepta la subvenció en el cas del
seu atorgament.
.................................................., a ........ de................................................ de 2011

El debat previ a la votació, és iniciat per la portaveu del grup Convergència i Unió,
Sra. Rodrigo, qui critica que examinada la proposta no consten les bases de la
convocatòria de l’ajut, i pregunta si els criteris per al seu atorgament seran els
mateixos que pels darrers anys.
El Secretari aclareix, que amb independència del debat i en qualsevol dels casos,
si que consten les bases de la convocatòria, annexes a la proposta d’acord.
Pren la paraula el regidor de l’equip de govern Sr. Castells, qui exposa que la
present convocatòria és conseqüència de l’anterior acció de govern. Que per raons
temporals –atès que acaba de constituir-se el nou Consistori-, només han pogut
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formalitzar la convocatòria, i no discutir o introduir nous criteris per a l’atorgament
d’ajuts.
Pren la paraula l’Alcalde i aclareix que en la propera convocatòria es pretenen
introduir nous criteris de distribució i modificar les bases.
Sotmesa a votació la proposta d’acord abans transcrita, resulta aprovada per
unanimitat dels presents.

A.P. 044.- DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS MUNICIPALS AL FESTIVAL
DE LA MÚSICA DE CANTONIGRÒS I A L’ADF
Es proposa al Ple de la Corporació designar com a representants de l’Ajuntament
de Santa Maria de Corcó, a la regidors/es municipals, Sra. Rosa Mª Prat Canal per
al Festival de la Música de Cantonigròs, i Sr. Àlex Montanyà Rifà, per a l’ADF.
La proposta resulta aprovada per unanimitat dels presents.

A.P. 045.- PROPOSTA DE MOCIÓ DE RENOVACIÓ DELS COMPROMISOS
DELS MEMBRES DEL FONS CATALÀ EN L’ANY DEL 25È ANIVERSARI
A principis dels anys 80, un grup d’entitats van impulsar una campanya ciutadana
de recollida de signatures per demanar que l’Estat espanyol complís la
recomanació de les Nacions Unides de destinar el 0,7% del PIB a la cooperació al
desenvolupament. Tot i l’èxit ciutadà, no es van assolir els objectius polítics, però
arran de la campanya va sorgir la idea que l’administració catalana havia de
contribuir en aquesta tasca.
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament va néixer, a Salt, el juliol de
1986 amb la voluntat de ser un organisme en el qual poguessin confluir totes les
institucions públiques catalanes (ajuntaments, consells comarcals, diputacions i
Generalitat). L’objectiu essencial era, i es manté encara avui, contribuir -des de
l’àmbit català- al desenvolupament dels països del Sud mitjançant la constitució i la
gestió d’un fons econòmic.
Un dels seus principis bàsics dels projectes de cooperació havia de ser la
implicació directa dels beneficiaris en la concepció i la realització dels projectes
finançats, que es basarien en les seves necessitats i possibilitats.
S’entenia que la solidaritat no era, ni és, només una qüestió econòmica, sinó un
compromís polític i ètic amb el Sud. És per això que, des dels inicis, es promou el
compromís polític amb mocions de defensa dels drets humans, el reconeixement
dels drets dels pobles i la promoció d’un nou ordre econòmic internacional.
Atès que:
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El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és, avui, i després de 25 anys
una organització consolidada (formada per ajuntaments catalans, altres
organitzacions municipalistes -diputacions, consells comarcals i mancomunitats- i
entitats de cooperació, que destinen una part del seu pressupost a finançar accions
de cooperació al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels països del
Sud), que:
• Gestiona de forma conjunta els recursos econòmics aportats per les
institucions associades, fet que permet unificar els criteris d’anàlisi i
avaluació dels projectes i disposar d’un equip tècnic especialitzat que facilita
un seguiment coordinat dels projectes que es financen. D’aquesta manera
es pot superar la dispersió d’esforços, les duplicitats i les limitacions
tècniques i econòmiques de molts ajuntaments.
• Actua com a instrument de coordinació dels esforços dels ajuntaments
catalans en casos d’actuacions d’emergència i especialment en la
postemergència i reconstrucció. Algunes de les campanyes més rellevants
han estat la Campanya per a la Reconstrucció de Centreamèrica, després
del pas de l’huracà Mitch; les campanyes d’emergència per Iraq i Iran dels
anys 2003 i 2004; pel terratrèmol d’Al-Hoceima, al nord del Marroc l’any
2004 i pel tsunami al sud-est asiàtic el mateix any. Al 2010 va posar en
marxa la campanya d’emergència pel terratrèmol d’Haití, en la qual han
participat més de 180 ajuntaments i institucions d’àmbit local.
• Promou, tant al nostre país com en els països del Sud, la creació i la
consolidació d’una societat civil activa i compromesa amb els valors del
desenvolupament humà i els drets humans ja que finança projectes que
prioritzen la participació directa de la població beneficiària i dóna suport a
iniciatives de sensibilització i educació realitzades per les associacions del
nostre país, alhora que treballa per l’enfortiment de l’autonomia local i el
municipalisme al Sud.
Vol ser la veu conjunta dels ajuntaments catalans compromesos amb la cooperació
al desenvolupament i la solidaritat davant d’altres institucions nacionals, estatals i
internacionals. Reivindica la importància del paper que tenen actualment les
administracions locals en la promoció de la cooperació descentralitzada al Nord i
en el desenvolupament local al Sud.
És institucionalment l’agència de cooperació dels municipis de Catalunya i per això
n’és interlocutor tant a l’àmbit estatal, amb la presència a la Comissió Interterritorial
de Cooperació al Desenvolupament; com en l’àmbit català, amb la presència a la
Comissió de Coordinació amb els Ens Locals i al Consell de Cooperació al
Desenvolupament. En l’àmbit local, té convenis tant amb l’ACMC (Associació
Catalana de Municipis i Comarques) com la FMC (Federació de Municipis de
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Catalunya) i també és membre de l’Executiva de la Federació de Municipis de
Catalunya.
I declarat pel Consell de Ministres, en el mes d’abril de 2002, Entitat d’Utilitat
Pública, en reconeixement a la tasca i gestió del Fons Català.
Es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar el compromís d’adhesió formulat anteriorment, per tal de
recordar i remarcar, 25 anys després de la seva constitució, la importància de la
tasca del FCCD.
SEGON.- Expressar la voluntat de continuar unint esforços econòmics i polítics
amb els altres ajuntaments i institucions que conformen la institució.
TERCER.- Continuar defensant la necessitat de la contribució dels municipis i els
ens municipalistes per tal que les recomanacions de les Nacions Unides en relació
a la cooperació al desenvolupament es puguin assolir.
Sotmesa a votació la proposta d’acord abans transcrita, resulta aprovada per
unanimitat dels presents.

A.P. 046.- PRECS I PREGUNTES
1.- DEBAT OBERT A PROPOSTA DE
SEGÜENTS TEMÀTIQUES:

L’ALCALDIA RESPECTE

LES

PROPOSTA DE REORGANITZACIÓ DELS HORARIS DE LES OFICINES
MUNICIPALS.
L’Alcalde exposa que continuant amb la intenció de promoure el debat públic i la
participació ciutadana en les sessions plenàries, que es pretén impulsar des de
l’Equip de Govern durant el present mandat, han estat introduïts en el torn de precs
i preguntes un seguit de punts sobre els que realitzar un debat obert tant amb el
regidors de l’oposició com amb el públic assistent, si bé s’haurà de treballar per
millorar la coordinació amb la resta d’interlocutors i especialment amb els regidors
de l’oposició, per tal de promoure el debat. L’Alcalde aclareix, que en qualsevol
dels casos no es tracta d’una proposta d’acord concreta sinó d’un debat obert.
El primer punt objecte de debat respon a la voluntat d’implantar un nou horari
d’atenció al públic pel que fa al servei d’oficines municipals. La proposta es
concretaria en un nou horari de matins de 8:00 a 15:00 hores i tardes rotatives. El
motiu d’aquesta intenció de modificació de l’horari, és donar un major i millor servei
a la ciutadania sense afectar els drets i les condicions dels treballadors de
l’Ajuntament.
Així mateix l’Alcalde exposa que la major part de regidors de l’Equip de Govern
compatibilitzen el seu càrrec amb el desenvolupen de les respectives tasques
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professionals, de manera que el contacte amb els veïns del municipi, en horari
matinal, serà complicat i en ocasions impossible.
És per aquest conjunt de motius i especialment per guanyar en l’atenció al públic
per part dels regidors, que ha estat redactada una proposta, que es vol fer pública
amb l’objecte d’escoltar l’oposició i el públic. Tot seguit, l’Alcalde llegeix la proposta
que s’adjunta a la present, com a annex.
Respon la portaveu del grup Convergència i Unió, Sra. Rodrigo, qui exposa que
des del seu grup no es veu amb bons ulls la proposta. Exposa que no sabien bé
quin era el motiu de la proposta de modificació, i que ara veuen que és pel regidors
de l’Equip de Govern. A més a més afirma que fins ara, els dijous a la tarda ja es
venia treballant i que per exemple a les tardes, no es pot trucar a cap
Administració.
Pren la paraula el regidor de l’oposició Sr. Mas, i en la línia de la seva companya,
critica que dividir el personal serà ineficient i que d’acord amb la seva experiència
és millor comptar amb tot el personal compactat.
Respon el regidor de l’equip de govern, Sr. Castells, exposant a títol d’exemple que
ell treballa per una Administració i treballa dues tardes a la setmana, i que segons
té coneixement al Departament de Salut o en altres Serveis Territorials, també es
treballa a les tardes. L’Alcalde recorda que el secretari actual també treballa les
tardes.
Replica el Sr. Mas, preguntant si a l’estiu també es treballa a les tardes.
Respon el Sr. Castells afirmant que és cert que l’horari d’estiu (de juny a setembre)
és diferent. Aclareix que en qualsevol dels casos, no es tracta que treballin tots els
treballadors totes les tardes sinó que la idea és redistribuir per tal d’assolir una
major eficiència i millorar l’atenció al públic. Per altra banda es reitera la necessitat
del fet que els regidors que treballen i no poden comptar amb disponibilitat als
matins, puguin estar en contacte amb el personal a les tardes. Es posa l’exemple
del regidor d’hisenda que treballa tots el matins, i la comptable que no treballa cap
tarda.
Novament replica el Sr. Mas, afirmant que ja s’havia treballat amb un horari “partit”,
i d’acord amb la seva experiència, és molt millor treballar amb un horari concentrat.
El debat es reprodueix en els mateixos termes fins que l’Alcalde el conclou.
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PROPOSTA DE CELEBRACIÓ DE DEBATS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
L’Alcalde exposa, que en el present mandat i continuant amb la voluntat de
promoure la participació ciutadana i el debat públic, es pretén endegar una
iniciativa consistent en el fet que amb caràcter previ –una hora abans- de cada
sessió plenària ordinària, es pugui convocar i plantejar un debat obert sobre una
temàtica concreta amb l’objecte que, qualsevol persona interessada hi pugui
participar.
En aquest sentit, l’Alcalde exposa que la inclusió d’aquest punt en la present
sessió, respon a la voluntat que puguin ser proposades temàtiques o qüestions
concretes sobre les que iniciar aquests debats oberts. A títol d’exemple exposa que
en el cas de Sant Martí, es podria debatre i recollir idees sobre “Ca la Salut”.
Finalment posa de manifest com es portaria a terme la difusió i publicitat d’aquesta
iniciativa i punts objecte de debat obert:
• La pàgina web municipal
• Es farà un resum en format paper “butlletí”, dels temes més rellevants i es
comunicarà als interessants –En cap cas serà un butlletí polític, sinó
informatiu i obert a l’oposició.
• Així mateix es podrà donar difusió del butlletí per correu electrònic a tots
aquells que estiguin interessats.
Pren la paraula el president de l’Associació de Veïns de Sant Marí Sescorts,
present entre el públic assistent, i critica que no sap fins a quin punt la proposta
exposada per l’Alcalde serà d’interès per a la gent i si aquesta respondrà, entén
que és l’equip de govern qui ha de proposar els temes objecte de debat.
En aquest sentit exposa que en relació a “Ca la Salut”, a Sant Martí, les coses
estant clares, no s’ha de debatre res. Afirma que “han d’ésser els polítics els que
han de preguntar que vol la gent”.
Respon l’Alcalde, exposant que precisament es tracta de que la gent sàpiga que
pot participar i “dir la seva” respecte problemàtiques que es plantegin o temàtiques
importants, i que la qüestió és articular un mecanisme perquè la gent pugui venir a
dir el que pensa, afirma que si fa falta aniran a Sant Martí “ a fer el debat”.
Intervé el regidor Sr. Montanyà qui exposa que creuen que és important que les
problemàtiques que es plantegen des dels nuclis no es quedin en aquest context
sinó que es puguin portar al ple per fer-les públiques i emplaça als representants
dels nuclis a aprofitar aquesta oportunitat.
El debat es va reproduint en els mateixos termes fins que l’Alcalde posa fi a la
discussió explicant que l’altre dia es va reunir amb l’Associació de Veïns de Sant
Martí, i que a títol d’exemple, fora bo que les problemàtiques i les qüestions que es
van tractar en aquesta reunió es poguessin portar al Ple i fer-se públiques.
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Per altra banda el regidor del grup Convergència i Unió, Sr. Comas, critica que no
es té en compte el món rural per part de l’Equip de Govern. Exposa que a l’hora
que es pretén fer el debat, els pagesos estant munyint i que per tractar un tema
com el de Sant Martí, on la majoria de veïns són pagesos, s’hagués hagut de
preveure aquesta qüestió atès que a l’hora proposada no podrà venir ningú, i en
aquest sentit reivindica respecte per la gent que treballa al camp i a pagès.
L’Alcalde respon afirmant que en qualsevol dels casos es tracta de promoure la
participació ciutadana, i que una de les notes que regirà la iniciativa serà la
flexibilitat, així, els horaris es podran adaptar a les necessitats concretes de cada
convocatòria; l’Alcalde conclou afirmant que el que es busca és la participació
ciutadana i que la gent expressi la seva opinió.
DESTÍ DE LES SUBVENCIONS DEL PUOSC I PERÍODE D’AL·LEGACIONS
L’Alcalde exposa que aquest punt, ha estat inclòs per tal de ser objecte de debat –
especialment amb els regidors de l’oposició- atès que el 30 de setembre finalitza el
període d’al·legacions relatiu al destí de les subvencions del PUOSC, i és l’anterior
Equip de Govern, qui va acordar la distribució del PUOSC vigent. En resum es
tracta de debatre que es fa amb les actuacions del PUOSC, que resten pendents
d’execució (Cantonigròs: consolidació sòl urbà Pla de Balà i Sant Martí Sescorts:
“Ca la Salut”).
La regidora Sra. Rodrigo, pregunta a l’Equip de Govern, si no tenen cap proposta, i
critica que no proposin alternatives.
Respon l’Alcalde, afirmant que s’han trobat amb una distribució del PUOSC que
comporta un seguit d’actuacions determinades, i s’ha de prendre una decisió
concreta en relació a si s’executen, si bé i amb caràcter previ volen parlar-ne
públicament per tal que quedi clar a tothom la decisió que es pren, atès que les
decisions que es prenguin poden afectar més del mandat d’un alcalde.
Intervé el regidor del grup Convergència i Unió Sr. Mas, exposant que el nou
mandat comportarà l’existència d’un nou PUOSC i d’una nova Xarxa, i que en
aquest sentit, es podrà comptar amb aquests diners i afegir-los a l’actuació de que
es tracti en cada cas, si es decideix tirar-la endavant.
Respon l’Alcalde, afirmant que precisament es tracta de debatre aquestes
qüestions per tal que quedi clar que pensa cadascú.
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Torna a intervenir el Sr. Mas i exposa que s’haurà de prendre en consideració que
una part de cada PUOSC, ja va destinada als nuclis agregats, i que en aquest
debat s’haurà de prendre en consideració aquest extrem.
Una persona del públic sol·licita que s’expliqui que és el PUOSC. L’Alcalde li
respon explicant que és una de les grans línies de finançament de l’Administració
Local, que és una subvenció que prové de la Generalitat per finançar projectes,
actuacions municipals, etc.
Posteriorment pren la paraula el regidor de l’oposició del grup d’ERC, Sr. Ventura
Bagaria, qui defensa que “Ca la Salut” és una verdadera necessitat pel nucli de
Sant Martí Sescorts, i que en conseqüència considera que és una actuació que
s’ha de “tirar endavant”, i així mateix, defensa que li aplicaria la Xarxa, també. El
regidor continua la seva intervenció defensant que pot ser Cantoni també té
necessitats i que ell no vol promoure un tracte diferenciat entre els nuclis, però,
afirma que Sant Martí acull la principal indústria del municipi, la qual aporta
rendiments anuals importants per al municipi en concepte d’impostos, i que posant
les coses en una balança, ha arribat el moment que Sant Martí rebi una
compensació per suportar aquest esforç.
Torna a intervenir el president de l’Associació de Veïns, qui denuncia que els
problemes que genera “Patel”, els pateix Sant Martí, que fins ara mai han
qüestionat –des del nucli- en que s’inverteixen els diners que “venen de Patel”,
però en qualsevol cas consideren que han estat poques les inversions que s’han
destinat pel nucli, i defensen que si ara hi ha una actuació prevista, es porti a terme
de manera efectiva. (Posa un exemple en relació a les revindicacions fiscals de
Catalunya en relació a l’Estat Espanyol)
Replica el regidor Sr. Castells afirmant que es tracta d’una qüestió ideològica i de
concepció i pregunta als assistents si no són tots els impostos iguals. Defensa que
la revindicació econòmica territorial en els termes plantejats és insostenible i no té
sentit i la titlla de xovinisme ridícul. A títol d’exemple planteja als assistents realitzar
les mateixes reflexions respecte els IBIs recaptats a l’Esquirol. Altra cosa és, que
no estaria malament comptar amb un estudi acurat de la situació econòmica de
cada nucli.
L’Alcalde afirma que seria interessant comptar amb aquesta informació, i
especialment si aviat s’ha de parlar de la unitat descentralitzada de Cantonigròs, a
on també s’haurà d’escoltar que es diu des de Sant Martí.
Posteriorment, i respecte el PUOSC de Cantoni, intervé l’exregidor municipal Sr.
Ramon Codina, assistent entre els presents al públic, i explica que en la
convocatòria del PUOSC, en un primer moment, no va ser concedida cap
subvenció per Cantonigròs, i que va ser a arrel de formular al·legacions que es va
aconseguir una destinació de 50.000.-€.
Intervé el regidor de l’oposició Sr. Mas, qui indica que s’ha d’estar atent per als
nuclis i que en última instància també es pot demanar un canvi de destí.
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Finalment l’Alcalde exposa que tant en una actuació com en l’altre, l’Ajuntament
haurà de participar amb una aportació econòmica important, i no són els millors
moments per assumir aquest tipus d’inversions. En el cas concret de Cantonigròs,
a més a més, s’haurà de parlar amb els veïns afectats i saber que pensa la gent.
Entre el públic assistent el Sr. Vilaregut proposa dividir les actuacions per fases i
actuar segons la urgència.
L’Alcalde conclou el debat afirmant que ens els moments en que ens trobem no es
pot plantejar donar una resposta des d’una perspectiva exclusivament econòmica.
PARTICIPACIÓ EN LA SETMANA DE LA MOBILITAT
El regidor de l’equip de govern, Sr. Castells, explica als assistents que
l’Administració de la Generalitat, organitza anualment la setmana de la mobilitat
estant prevista, aquest any, per al proper mes de novembre. El regidor continua
l’exposició, posant de manifest que als municipis petits també els agradaria
participar en aquest tipus d’actuacions i iniciatives però en aquest cas serà difícil
atès que es tracta de proposar accions que impliquin modificacions respecte a
infraestructures, per tal de millorar la mobilitat. En la mesura que al terme no hi ha
cap actuació o infraestructura a modificar, en aquest sentit, serà difícil concretar
una participació.
Intervé entre els assistents al públic el Sr. Pep Vilaregut, qui manifesta que sense
adherir-se a la iniciativa, en el supòsit que no sigui possible, es poden portar a
terme actuacions alternatives, com fer tríptics informatius, activitats adaptades a les
necessitats de l’Esquirol...etc.
El regidor respon que es pren nota de la proposta.
2.- PRECS I PREGUNTES
1.- Inicia el torn de precs i preguntes el Sr. Isidre Codina, qui pregunta com queda
la qüestió del representant de Cantonigròs amb el nou Equip de Govern.
Respon la regidora Sra. Prat, exposant que aquesta qüestió ja va ser explicada de
forma detinguda en l’anterior sessió plenària. Que el nou Equip de Govern no ha
formulat un repartiment de regidories per nuclis sinó per matèries, de tal manera
que el responsable d’una regidoria atendrà les peticions veïnals amb
independència del nucli des don siguin formulades. A títol d’exemple exposa que
avui el regidor d’esports s’ha reunit amb una associació esportiva de Cantonigròs
per tractar diverses qüestions, i tot això sens perjudici que un altre regidor hi pugui
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ser present a títol informatiu, o per realitzar un primer contacte per ser del nucli de
que es tracti en cada cas.
L’Alcalde reitera les explicacions de la regidora, concloent que la idea és que el
regidor responsable d’una matèria resolgui les qüestions relatives a la seva
regidoria.
2.- El regidor de l’oposició pel grup Convergència i Unió, Sr. Mas, pregunta com
està el tema de l’adjudicació de les obres de l’edifici plurifuncional.
L’Alcalde respon que s’han trobat amb un procediment d’adjudicació en tràmit que
segueix amb la pertinent tramitació. Que en el procediment de licitació –que és
obert- s’han presentat 17 empreses, i que la mesa de contractació ha formulat les
corresponents valoracions d’acord amb el plec aprovat, de tal manera que es
treballa amb la previsió que la propera setmana es convoqui un ple per continuar
amb els tràmits que siguin oportuns.
3.- La regidora de l’oposició pel grup Convergència i Unió, Sra. Rodrigo, formula
una pregunta relativa a la qüestió de la Secretaria de l’Ajuntament.
L’Alcalde respon que com bé saben actualment està ocupada accidentalment pel
secretari present i que s’està treballant per incorporar un secretari amb la màxima
celeritat, atès que aquesta situació no es pot perllongar per més temps. En aquest
sentit l’Alcaldia s’ha posat en contacte amb el Departament de Governació, haventlo informat del fet que a Catalunya hi ha al voltant de 600 municipis que presenten
la secretaria amb una situació de precarietat. En qualsevol dels casos exposa que
la situació s’ha de solucionar i per això s’ha acudit a l’Administració amb
competències en la matèria, havent-se indicat que una nova promoció de 29
secretaris està en pràctiques i podria cobrir-se la plaça amb un d’aquests secretaris
si bé la situació és difícil, i per això també es treballa amb altres alternatives a
instància del Departament (secretaris habilitats).
4.- El regidor de l’oposició, Sr. Mas, també formula una pregunta relativa a l’estat
del projecte per a l’establiment d’una central tèrmica.
L’Alcalde respon que es tracta d’un projecte de l’antic equip de govern i s’haurà
d’estudiar com s’afronta.
El Sr. Mas replica que hi ha empreses disposades a assumir la inversió.
L’Alcalde respon que s’haurà de parlar d’aquests temes.
5.- El regidor Sr. Mas formula una pregunta en els mateixos termes respecte el
local del Centre Excursionista.
L’Alcalde respon que acaben de prendre possessió, i que evidentment hi ha molts
projectes en tràmit de l’antic Equip de Govern, en relació als quals s’haurà
d’estudiar com s’afronten. El regidor Sr. Castells matitza que es tracta d’un local
municipal i que se’l denomini així.
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6.- Finalment, el regidor de l’oposició, Sr. Mas, realitza una pregunta relativa a les
últimes notícies de la planta de purins.
L’Alcalde respon que no té cap notícia nova, que ha parlat amb el Secretari dels
contenciosos en general i que s’aniran estudiant i s’anirà parlant en relació a cada
un d’ells.

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Alex Tarroja Piera

Vist i plau
L’alcalde

Sebastià Riera Cusí
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