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A.P.-58.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERI ORS 
 
Vistos els esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària 7/2008, de 26 de juny, i 
de la sessió plenària extraordinària 8/2008, de 22 de juliol de 2008. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar les actes de les sessions plenàries 7/2008, de 26 de juny, i 8/2008, de 22 
de juliol. 
  
Segon.-  Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Tercer.-  Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
A.P..-59.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE LES RES OLUCIONS D’ALCALDIA 
DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA  
 
Vistes les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 151 fins a la 244, ambdues 
incloses,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Ratificar les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 151 fins a la 244, 
ambdues incloses, amb l’excepció de les resolucions 165/08, de 30 de juny, i 179/08, de 9 
de juliol, ja ratificades en sessió plenària de 22 de juliol de 2008.   
 
Segon.-  Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Tercer.-  Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
A.P.-60.- DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DE PLE A.P.- 29’.-, PER A LA INCOACIÓ 
DE PROCEDIMENT PER ELABORAR, APROVAR I APLICAR UN R EGLAMENT DE 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA   
 
 
En sessió plenària extraordinària de 19 de juny de 2008 es va adoptar, entre d’altres, 
l’acord de ple 29’, relatiu a una moció presentada pel grup municipal Cabrerès i Progrés-
Entesa pel Progrés Municipal per a la incoació de procediment per elaborar, aprovar i 
aplicar un reglament de participació ciudadana.  
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L’acord va ser aprovat amb tres vots a favor, del grup Cabrerès i Progrés, un vot en contra 
emès pel regidor Sr. Montanyà, i 7 abstencions, de la resta de regidors. 
 
La part dispositiva de l’acord és la següent:  
 
“Primer.- Iniciar el procediment per a l’elaboració, aprovació i aplicació d’un Reglament 
Municipal de Participació Ciutadana que reculli l’exercici de la participació dels ciutadans 
en els assumptes municipals del poble de L’Esquirol, i en concret els drets de cada un dels 
ciutadans, la participació de les entitats en els assumptes públics, l’atenció al ciutadà i les 
funcions i el funcionament dels òrgans de participació ciutadana. 
 
 
Segon.- Amb aquest objectiu, constituir una comissió formada per un representant de cada 
grup polític de L’Esquirol i de cada entitat interessada perquè coordini els treballs 
d’elaboració de l’esmentat Reglament de Participació Ciutadana. 
 
Tercer.-Establir un procés d’elaboració del Reglament de Participació Ciutadana amb les 
següents fases: 
-en el termini màxim de quinze dies després d’aquest ple, informació pública de l’acord, per 
a coneixement entre els veïns i citació a les entitats municipals en un termini de quinze 
dies per a nomenar un representant per formar part de la comissió; 
-constitució de la Comissió en el termini màxim de 30 dies posteriors a aquella citació; 
-redacció inicial per part de la Comissió del Reglament de Participació Ciutadana de 
L’Esquirol. 
 
-obertura d’un període de debat ciutadà, no superior a tres mesos, pel qual es prmogi el 
diagnòstic, l’opinió i les propostes dels veïns; 
-redacció definitiva, que se sotmetrà al Plemunicipal, del Reglament de Participació 
Ciutadana de L’Esquirol”.  
 
Els regidors de l’equip de govern que varen abstenir-se van argumentar el seu vot en el 
sentit que no havien estudiat la proposta suficientment. 
 
Un cop analitzada la proposta aprovada el 19 de juny de 2008, es pot concloure que 
l’acord presenta dificultats quant a la seva aplicació. 
 
Resulta complicat poder articular mecanismes de participació ciutadana viables, ja que 
l’actuació municipal implica tramitar una gran diversitat de procediments administratius, tots 
ells amb particularitats. 
 
Per aquest motiu, l’equip de govern considera oportú deixar sense efecte l’acord adoptat i 
estudiar més endavant la proposta, sigui redactada en els mateixos termes o en uns altres 
de similars. 
 
En conseqüència es proposa al Ple: 
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Únic.-  Deixar sense efecte l’acord de Ple A.P.-29’.-, pel qual s’aprova una moció 
presentada pel grup Cabrerès i Progrés per a la incoació de procediment per elaborar, 
aprovar i aplicar un reglament de participació ciutadana. 
 
El Sr. Vilaregut demana explicacions sobre la proposta. 
 
El Sr. Alcalde diu que ara no se sabia com articular, i que es vol mirar bé amb el temps. 
 
El Sr. Vilaregut replica que no interessa que se sàpiga el que hi ha dins de l’Ajuntament, 
perquè la Diputació de Barcelona dóna ajudes per fer reglaments de participació 
ciudadana. 
 
El Sr. Alcalde respon que hi ha vies però que no ho tindrà clar fins que no es disposi dels 
mitjans. 
 
El Sr. Vilaregut pregunta quan s’obrirà el camí si ara no es vol. 
 
El Sr. Alcalde respon que no ho sap, i que se’l va amenaçar amb una querella criminal. 
 
El Sr. Vilaregut diu que per incompliments no s’ha de sentir amenaçat, sinó irresponsable. 
Afegeix que es va donar temps per votar en contra, perquè la moció és d’abril i va passar a 
Ple al mes de juny, i conclou que l’equip de govern no vol fer-ho. 
 
El Sr. Alcalde respon que les coses s’han de pensar i que no s’ha d’actuar per inèrcia. 
 
El Sr. Vilaregut demana explicacions als altres grups, i el Sr. Alcalde diu que ja ha quedat 
proa clar.   
El Sr. Vilaregut diu que no es tenen en compte les ajudes, responent el Sr. Alcalde que 
seria un bon inici.  
 
Finalment, la Sra. Crehuet conclou dient que no hi ha voluntat. 
 
La proposta s’aprova amb sis vots a favor, dels grups CiU, IPC-ERC-AM i Independents 
per Cantonigròs, i tres vots en contra, del grup Cabrerès i Progrés. 
 
 
 
A.P.-61.-PROPOSTA DE REPROVACIÓ DE L’ACTITUD DE L’A LCALDE DE 
L’ESQUIROL  
 
 
El grup municipal Cabrerès i Progrés proposa al Ple de l’ajuntament de l’Esquirol reprovar 
el seu alcalde, senyor Josep Mas i Falgueras, en base a la següent argumentació i 
consistent en l’aprovació del text que segueix: 
 
El Ple de l’Ajuntament de l’Esquirol del dia 22 de setembre de 2008, reprova al senyor 
alcalde per la incoherencia entre les seves afirmacions en el ple del dia 19 de juny 
respecte de la proposta de crear una comissió de seguiment de la web de l’Ajuntament i 
els fets constatats que contradicen aquells arguments, i que detallem en la següent 
argumentació. 
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Contra la proposta de crear una comissió per al seguiment de la web de l’ajuntament 
formada per tots els grups municipals, el senyor alcalde va adduir, entre altres raons, voler 
evitar la politització de la web. Ara bé, el senyor alcalde hauria d’explicar què i com no és 
polititzar la web la següent situació: 
 
-en el ple del dia 22 de juliol es varen aprovar i discutir diferents temes i/o qüestions. La 
web de l’ajuntament només recull l’aprovació de propostes, evidentment afavorides per 
l’equip de govern que han de constar com a anuncis. Ara bé, no consta cap més notícia 
d’aquell ple. No consta l’aprovació, per exemple, de l’acceptació de dos recursos de 
reposició de dos veïns; no consta que un veí va preguntar sobre la posible (o no) 
incompatibilitat de l’enginyer municipal per a la redacció del projecte de Ca la Salut o que 
CiP va presentar, per escrit i exigint que constés en acta, una dura queixa contra el senyor 
alcalde per no haver donat compliment a una resolució aprovada en un ple anterior… 
 
-per altra banda, l’equip de govern ha distribuït “El butlletí de Sta. M. de Corcó –L’Esquirol”, 
que ve signat per “Ajuntament de l’Esquirol”. Si el butlletí és municipal, com és que CiP no 
va ser informat abans i se li va oferir participar en la seva edició? 
-Si és un butlletí de l’equip de govern només, qui n’ha pagat el disseny, l’edició i la 
distribució? Quant ha costat? Quantes hores de funcionaris de l’ajuntament? 
-Si és municipal, com és que és un fulletó propagandístic, electoralista, sense la més 
mínima autocrítica? Com és que no s’hi diu res de les relacions entre el grup Independents 
de Cantonigròs i Convergencia i Unió?, com és que no es diu res dels costos per a 
l’ajuntament del contenciós de la planta de purins?, com és que no es diu res del retard i 
les causes, en les obres de l’edifici plurifuncional?, com és que no es diu res del canvi 
substancial que representa la dedicació exclusiva del senyor alcalde a les tasques 
municipals, sense que haguera constat en el programa electoral…? Com és que no es diu 
res de quanta contenciosos administratius afronta el consistori?, o no es diu res del tema 
de Pinsos Casadesús, quan un bon nombre de veïns s’han manifestat de diverses 
maneres al respecte? Com és que no dóna cap explicació dels elevats augments de les 
taxes de recollida d’escombraries i de subministrament d’aigua, quan diversos veïns van 
manifestar el seu malestar per un augment tan significatiu i reiterat els darrers anys? Com 
és que, después d’haver reunit un bon grup de veïns pel tema de can Gall, el butlletí diu 
que “volem engrescar molta gent en el projecte per eixamplar nous horitzons vitals…” i que 
“…volem aconseguir la implicació de tothom per recuperar part de la vida social que hem 
perdut…”?; com és que no s’hi diu que un tribunal obliga a l’ajuntament a revisar un ple de 
2004?; com és que no s’hi diu res d’un ple extraordinari sobre el tema del clavegueram?, i 
molt menys sobre allò que al respecte s’hagi fet después? Com és que no hi apareix cap 
article explicant i argumentant els pressupostos per al 2008, ni cap quadre o taula resum 
dels mateixos?... 
Com és que no diu res de les desavinences, segons apareix a la premsa, entre CiU i 
Independents de Cantonigròs respecte de l’Entitat Municipal Descentralitzada? 
 
Senyor alcalde, a vostè “no li agradarà fer política” (El 9 nou de 2 de novembre de 2007), 
com afirmen i han mantingut tants altres polítics populistas, però resulta, de fet, un expert 
en la matèria. Vostè es converteix en el paradigma del polític modern: a vostè “li agrada fer 
coses pel poble” (el mateix diari esmentat), el que no està clar és si fa les coses que li 
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calen al poble, i el que si està ben clar és que, les que fa (les bones i les dolentes), les fa 
sense comptar amb els ciutadans. 
 
Per tot això, proposem al ple de l’ajuntament de L’Esquirol, la reprovació del senyor 
alcalde, Josep Mas Falgueras. 
 
El Sr. Castells Casellas llegeix el text que s’acompanya com a annex, vinculat al presentat 
al registre de la Corporació. 
 
Durant la lectura del text, el Sr. Castells Famada replica que no són pròpiament Esquerra 
Republicana de Catalunya, sinó Independents pel Collsacabra, una llista asociada. El Sr. 
Castells Casellas acepta la correcció. 
 
També durant la lectura el Sr. Castells Famada explica que el projecte de can Gall està en 
un impass, en mans dels tècnics. 
 
Un cop ha finalitzat el Sr. Castells Casellas, la Sra. Rodrigo respon que l’equip de govern 
va fer el butlletí el millor que va saber. 
 
La Sra. Crehuet diu que semblava propaganda. 
 
El Sr. Alcalde i la Sra. Rodrigo responen que s’explica el que s’ha fet. 
 
El Sr. Vilaregut diu que no se’ls va ocòrrer que hi podien participar, i pregunta amb quina 
voluntad es va fer, si com a Ajuntament o com a equip de govern. 
 
El Sr. Codina diu que a Cantonigròs el seu grup en va fer un. 
 
El Sr. Alcalde respon que sempre s’ha fet des de l’Ajuntament, i que de vegades han 
intervingut grups de fora de l’equip de govern i de vegades no, a la qual cosa el Sr. 
Vilaregut replica que era pràcticament igual al programa de Convergencia i Unió. 
 
El Sr. Alcalde diu que només s’ha informat del que s’ha fet. 
 
Intervé la Sra. Crehuet dient que és la tendència de l’home d’escombrar cap a casa. 
 
Replica el Sr. Alcalde dient que això mai, i que en cap moment els regidors de Cabrerès i 
Progrés van demanar de participar-hi. 
 
El Sr. Vilaregut diu que ja el va rebre imprès a casa seva. 
 
El Sr. Alcalde explica que si hi ha coses que no es van posar no va ser amb mala intenció, 
i que per fer política se’n va a casa. 
 
Tanca el debat el Sr. Vilaregut, explicant que el que es fa pel poble sempre va vinculat a 
una ideologi, i que si se’ls tingués una mínima consideració se’ls hagués convidat a 
participar. 
 
La proposta és rebutjada amb tres vots a favor, del grup Cabrerès i Progrés, i sis en contra, 
dels grups CiU, IPC-ERC-AM i Independents per Cantonigròs.  
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A.P.- 62.-APROVACIÓ, SI S’ESCAU, BAIXES DEL PADRÓ D E L’IMPOST SOBRE 
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.  
 
Vista la relació de vehicles amb matrícules molt antigues, algunes d’elles difícilment estan 
circulant actualment i els propietaris ja no tenen els vehicles i als que s’ha tramitat 
expedient de fallit. 
 
Atès que per això és necessari portar a terme una neteja del padró fiscal de vehicles. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar la baixa del padró de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per l’any 
2009, i futurs exercicis dels vehicles que es relacionen a continuació: 
 
TITULAR NOM MATRÍCULA MARCA I MODEL 
36962525-F Frco. Javier Cabrera  

Rodríguez 
B-2953-LJ SEAT TERRA 1.3 

33934329-Z Juan M. Canal 
Antequera 

B-6620-IT MERCEDES B. 

35002255-G Josep Parés Oliva B-7858-HC RENAULT 18 
 
Segon.-  Comunicar la part dispositiva dels esmentats acords a l’Organisme de Gestió 
Tributària perquè practiqui les baixes del Padró Fiscal de l’Impost de Vehicles de Tracció 
mecànica dels vehicles abans esmentats. 
 
La proposta s’apova per unanimitat. 
 
 
A.P.-63.-APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE E L CONSELL 
COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ PER  A LA RECOLLIDA, 
DIPÒSIT I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA ABANDON ATS O PERDUTS. 
 
 
L’Associació de Defensa dels Animals d’Osona va denunciar el conveni firmat entre l’entitat 
esmentada i el Consell Comarcal d’Osona pel que fa a la gestió i al control dels gossos i 
els gats abandonats, per manca d’equilibri financer en la gestió concertada. 
 
El 10 de març de 2008 el Consell d’Alcaldes d’Osona va aprovar per unanimitat una 
proposta presentada per l’Associació de Defensa dels Animals d’Osona per a una nova 
distribució de les despeses a càrrec dels Ajuntaments. 
 
Ratificada la proposta pel Consell Comarcal, va aprovar posteriorment un model de 
conveni al qual poden acollir-se els municipis, en què s’adapta la proposta de l’Associació i 
s’actualitzen les característiques de la gestió per tal d’agilitzar-la.  
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
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Primer. -Aprovar el conveni de delegació entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament de Santa 
Maria de Corcó per a la recollida, dipòsit i control dels animals de companyia abandonats o 
perduts. 
 
Segon.-  Facultar l’Il·lm.  Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per formalitzar 
l’adhesió. 
 
Tercer.-  Notificar l’adopció del present acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-64.-APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE CO OPERACIÓ AMB ELS 
AJUNTAMENTS DE RUPIT I PRUIT I TAVERTET SOBRE EL SE RVEI DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA 
 
L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó disposa d’un servei, conjuntament amb els 
ajuntaments de Tavertet i Rupit i Pruit, de promoció econòmica del Collsacabra, en el que 
hi ha contractat un tècnic, i que fins ara s’ha subvencionat cada any com a AODL pel 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist que és necessari continuar prestant aquest servei als ajuntaments de Tavertet, Rupit i 
Pruit i santa Maria de Corcó, de forma conjunta, per tal de continuar amb el projecte 
aprovat per cada Ajuntament. 
 
Vist que en data 20 de setembre de 2004 es va signar un conveni de cooperació entre els 
ajuntaments esmentats. 
 
Vist que la vigència del conveni signat està supeditada a l’obtenció d’una subvenció per la 
contractació del tècnic. 
 
Vist que hi ha d’haver-hi el comprimís ferm dels ajuntaments que es crearà la plaça de 
tècnic de promoció econòmica del Collsacabra. 
 
Vista la proposta de modificació del conveni subscrit. 
 
Es proposa al Ple:   
 
Primer.-  Aprovar, íntegrament, la proposta de modificació del conveni signat entre aquest 
Ajuntament i els de Tavertet i Rupit i Pruit, d’acord amb les clàusules següents: 
 
Primer.-Mantenir el conveni de cooperació signat entre els Ajuntaments de Tavertet, Rupit i 
Pruit i Samta Maria de Corcó, per a la prestació efectiva del servei de promoció econòmica 
del Collsacabra. 
 
Segon.-L’Ajuntament de Rupit i Pruit, prorrogarà el contracte laboral subscrit amb el tècnic 
de promoció econòmica, per un any, i sol·licitarà en nom de tots els ajuntaments la 
subvenció del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.-Adoptar el comprimís ferm, que per part de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó 
s’iniciaran els tràmits oportuns per crear la plaça de promoció econòmica del Collsacabra, i 
es convocarà el corresponent procés selectiu. 
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Quart.-El finançament d’aquest servei es repartirà en la proporció aprovada que consta en 
el conveni inicial signat que és: Santa Maria de Corcó: 70%; Rupit i Pruit:20%; i Tavertet: 
10%. 
 
Cinquè.-El conveni signat en data 20 de setembre de 2004 continua vigent, excepte en les 
clàusules que han quedat modificades per aquest annex, si bé, la seva interpretació ha de 
ser conjunta. 
 
Segon.-  Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde per a la signatura del conveni aprovat i per a l’execució 
d’aquest acord. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
A.P.-65.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 3/08 MITJANÇANT SUPLEMENT 
DE CRÈDITS 
 
Expedient número 3/2008, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses 
mitjançant suplement de crèdits. 

ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia 242/2008 de data 19 de setembre de 2008, s’inicia l’expedient 
per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant suplement de crèdits. 
 
2. Actualment hi ha la necessitat d’atendre les despeses següents: 
 
-Reparacions casa Consistorial  
-Reparacions altres edificis públics 
-Reparació i manteniment informàtic 
-Material d’oficina 
-Subministrament d’electricitat per a la llar d’infants 
-Subministrament energia enllumentat públic 
-Subministrament combustible serveis generals 
-Subministrament combustible per a la llar d’infants 
-Cànons de l’aigua 
-Publicitat i propaganda 
-Despeses jurídiques 
-Festes populars (festa de la gent gran) 
-Prestació servei socorrista piscina 
-Organització Cabrerès BTT  
 
 Les despeses esmentades, que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no 
tenen consignació pressupostària suficient, obliguen a tramitar l’expedient de suplement de 
crèdits, amb subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna 
de les possibilitats previstes a l’article 177.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
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març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
Concretament, s’han de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses 
generals, amb subjecció a les disposicions vigents. 
 
Despeses que cal finançar: 
Suplements de crèdit: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial   

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

1 121 21200 Reparacions 
casa 
consistorial 

           7.000,00           4.000,00         11.000,00 

1 431 21200 Reparacions 
altres edificis 

         19.000,00           3.500,00         22.500,00 

1 121 21600 Reparació 
manteniment 
informàtica 

           8.100,00           5.000,00         13.100,00 

1 323 22000 Material oficina 
altres serveis 

           3.000,00               650,00           3.650,00 

1 422 22100 Subminist. 
eletricitat 
ensenyament 

           3.202,00            1.500,00           4.702,00 

1 431 22100 Subminst. 
energia 
enllumenat 
públic 

         37.000,00          12.000,00          49.000,00 

1 121 22103 Subminist. 
combustible 
serveis 
generals 

           7.000,00            1.500,00            8.500,00 

1 422 22103 Subminist. 
combustible 
ensenyament 

           7.500,00            7.500,00          15.000,00 

1 121 22600 Cànons                 30,00               850,00               880,00 

1 121 22602 Publicitat i 
propaganda 

         15.000,00            2.000,00           17.000,00 

1 121 22603 Despeses 
jurídiques 

         10.000,00            5.000,00          15.000,00 

1 323 22607 Festes 
populars-gent 
gran 

         11.300,00            1.000,00          12.300,00 

1 452 22709 Prestació servei 
socorrista 
piscina 

         16.100,00            3.500,00          19.600,00 

1 452 62700 Organització 
BTT Cabrerès 

       100.000,00          13.000,00        113.000,00 

Total altes crèdits :                         61.000,00 
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Finançament que es proposa: 
 
Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:                                  289.939,07 

 

Total finançament :      61.000,00 

 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

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

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

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

4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, 
general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les 
entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 3.2 
de la LGEP. 
 
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat  pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en 
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de 
desequilibri, un pla economicofinancer corrector. 

Per tant, 
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PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-  Aprovar l’expedient de suplement de crèdits d’acord amb les dades referides als 
antecedents, que cal finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals.  

 
Segon.-  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas 
que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.   
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.- 66.- ADHESIÓ A CONVENI SOBRE COL·LABORACIÓ AM B ELS PROGRAMES 
DE LA SECRETARIA DE SERVEIS PENITENCIARIS, REHABILI TACIÓ I JUSTÍCIA 
JUVENIL DEL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA  
 
Vist el conveni signat entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per 
a la col·laboració en matèria de competencia de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, 
Rehabilitació i Justícia Juvenil. 
 
Atès que l’adhesió dels municipis al conveni implica la possibilitat que els penats que hagin 
de realitzar treballs en benefici de la comunitat puguin complir la condemna dins el terme 
municipal. 
 
Atès que l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó pot oferir activitats perquè els penats 
realitzin els treballs en benefici de la comunitat. 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó al conveni subscrit 
entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis 
de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per col·laborar en els 
programes DE LA Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil del 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segon.-  Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde per formalitzar l’adhesió al conveni. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-67.- ADHESIÓ AL CONVENI SOBRE EL PROJECTE CONS ENSUS 
 
El Consorci Administració Oberta de Catalunya ofereix als Ajuntaments la possibilitat 
d’adherir-se a programes que permeten la realització de tràmits en línia i en general per 
afavorir la implantació de les noves tecnologies en l’Administració local. 
 
En aquest sentit, el Consorci Administració Oberta de Catalunya finança la participació dels 
ens locals en el projecte Consensus, impulsat pel Consorci Localret, l’Institut Català de 
Tecnología i la Fundac ió Jaume Bofill arran de la signatura d’un conveni marc.  
 



 

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

L’adhesió dels ens locals al conveni implica la implantació de l’eina Consensus, espai 
virtual i presencial de debat i de foment de la democràcia electrònica a Catalunya. 
 
La plataforma Consensus permet als ciutadans informar-se, debatre a través de fòrums 
amb altres ciutadans i responsables polítics, enviar cartes, qüestionaris, etc. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar l’adhesió al conveni de col·laboració entre el Consorci Localret, l’Institut 
Català de Tecnología i la Fundació Jaume Bofill per a la implantació del projecte 
Consensus. 
 
Segon.-  Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde per formalitzar l’adhesió al conveni. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
A.P.-68.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 200 9 
 
L’article 37.2 de l’estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues 
tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat on s’estableix que les dues 
festes locals seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, a proposta dels municipis 
respectius. 
 
Atès que la proposta ha d’adoptar-se mitjançant acord de Ple, de conformitat amb l’article 
46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Proposar al Departament de Treball com a festes locals dels nuclis de Santa 
Maria de Corcó i de Cantonigròs per a l’any 2009, les següents: 
 
-9 d’abril de 2009 (Dijous Sant) 
-1 de juny de 2009 (Segona Pasqua) 
 
Segon.- Proposar al Departament de Treball com a festes locals del nucli de Sant martí 
Sescorts per a l’any 2009, les següents: 
 
-9 d’abril de 2009 (Dijous Sant) 
-11 de novembre de 2009 (Sant Martí) 
 
Tercer.-  Notificar el present acord al Departament de Treball als efectes oportuns. 
 
El Sr. Castells Casellas pregunta si s’ha mirat de fer coincidir la festa amb la de Roda de 
Ter, tenint en compte que els alumnes que es desplacen de L’Esquirol a Roda de Ter. 
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El Sr. Castells Famada respon que coincideixen en part. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
A.P.-69.- ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPA MENT RURAL 
INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA  
 
Diversos municipis de la zona nord-oriental de Catalunya, corresponents a les comarques 
de l’Alt Empordà, La Garrotas, Osona i el Pla de l’Estany han decidit impulsar una entitat 
de carácter associatiu amb l’objecte de promoure el desenvolupament sostenible 
d’aquestes comarques en els seus àmbits industrial, comercial, agrícola ramader, forestal, 
turístic i qualsevol altre tipus d’activitat, així com participar en el Programa de 
Desenvolupament Rural de Catalunya per aplicar la metodología Leader en l’àmbit 
d’actuació de l’Associació. 
 
El municipi de Santa Maria  de Corcó pertany a l’àmbit territorial de l’Associació, 
denominada Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental 
de Catalunya (ADRI Nord-Oriental de Catalunya). 
 
Correspon així mateix designar un representant de l’Ajuntament a l’entitat. 
 
Vistos els Estatuts que han de regir l’Associació, es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar els Estatuts de l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Zona 
Nord-Oriental de Catalunya. 
 
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó a l’Associació per al 
Desenvolupament Rural de la Zona Nord-Oriental de Catalunya. 
  
Tercer.-  Designar com a representant de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó a 
l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Zona Nord-Oriental de Catalunya el Sr. 
Àlex Montañà Rifà. 
 
Quart.- Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde per a l’execució del present acord. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
A.P.-70.-ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE  PER A L’EXECUCIÓ  DE LES OBRES 
“CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA LLAR D’INFANTS”  
 
Mitjançant acord de Ple d’aquesta Corporació, adoptat en sessió extraordinària de data 19 
de juny de 2008, es va convocar el procediment negociat amb publicitat per contractar 
l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de 
la Província núm.157, de data 1 de juliol de 2008 i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 5166, de 4 de juliol de 2008. Posteriorment, el plec de clàusules va ser 
modificat i es va tornar a convocar el procediment, mitjançant acord de Ple de 22 de juliol 
de 2008, amb anunci, corregit, al BOP núm.184, de dia 1 d’agost de 2008, i DOGC 
núm.5186, de dia 1 d’agost de 2008.  
 
Constituïda la Mesa de contractació el 10 de setembre de 2008, prèvia notificació als 
licitadors, la Mesa acorda excloure les empreses Construccions Prhosa i Construccions 
Caler SA per manca de documentació no subsanable, requerir Seclasa Constructora 



 

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

perquè subsani un defecte formal en termini de deu dies hàbils,  i  remetre la documentació 
de les pliques als tècnics municipals per tal que emetin informe de valoració. 
 
En data 22 de setembre de 2008, vist l’informe tècnic, la Mesa de contractació formula 
proposta d’adjudicació provisional a la unió temporal d’empreses Construccions Mircar SL-
Construccions Solà Font SL.   
 
D’acord amb el que disposen la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector 
Públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Text Refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, es proposa al Ple municipal, que decidirà el 
que cregui convenient, que adopti els acords següents: 
 
Primer.-  Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de l’obra titulada 
“Construcció d’una nova llar d’infants” (finançada mitjançant subvenció del PUOSC 2008-
2012 en 190.224,00 €; amb subvenció del Departament d’Educació en 270.000 €, i amb 
preacord d’aportació de 200.000 € per part de Diputació de Barcelona en el marc Xarxaa 
Municipis de Qualitat 2008-2011) a la unió temporal d’empreses Construccions Mircar SL-
Construccions Solà Font SL., pel preu de 629.881,25 euros, amb subjecció al plec de 
clàusules administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, el projecte aprovat 
i les propostes tècniques presentades pel contractista, així com al plec de clàusules 
administratives generals per a la contractació elaborat per la Diputació i que aquest 
Ajuntament té aprovat. 
 
Segon.-  Notificar l’adopció del present acord als interessats als efectes oportuns i requerir 
l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies hàbils des de l’endemà de la darrera 
publicació en diari oficial d’aquest acord acrediti estar al corrent en el compliment de les 
obligacions tributàries i de seguretat social, i que ha constituït la garantia definitiva, xifrada 
en 31.494,06- euros (5% del preu d’adjudicació), i advertir-li que, si no ho fa així, la 
contractació pot quedar resolta. 
 
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 1 422 62000 del pressupost de 
l’exercici 2008. 
 
Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar el 
contracte administratiu corresponent. 
 
Cinquè.-  Designar com a director facultatiu de l’obra el senyor Rafael Rierola Moscoso, 
Arquitecte Superior, i com a Arquitecte Tècnic el Sr. Joan Portavella Ylla. 
 
Sisè.-  Notificar l’adopció d’aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, en relació amb el PUOSC 2008-2012; al Departament d’Educació i a 
aquelles entitats que atorguin definitivament subvenció per a l’obra “Construcció d’una 
nova llar d’infants”. 
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Setè.-Facultar l’Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius 
els acords precedents, i publicar l’adopció del present acord al BOPB, al DOGC, al tauler 
d’anuncis municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Vilaregut demana que s’expliqui quantes empreses s’hi van presentar i els criteris de 
la proposta d’adjudicació. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’hi van presentar dotze empreses, de les quals dues van ser 
descartades, i que s’han aplicat cirteris de puntuació per a la valoració, resultant un empat 
entre dues empreses. Afegeix que per formular-se la proposta va prendre’s en 
consideració la qualitat per sobre de l’oferta econòmica. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
71.-PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Vilaregut formula oralment una pregunta presentada per escrit en data 1 de 
setembre de 2008, en els següents termes: 
 
“El primer divendres d’agost vàrem atendre la sol·licitud d’uns veïns per a parlar amb 
nosaltres. Ens varen fer partícips del seu malestar per la no atenció per part de les 
autoritats locals, l’alcalde en concret, davant d’una situació que defineixen com angoixant, 
de desodre cívic, de dificultats de convivència amb altres veïns. 
D’una manera o altra els veïns expliquen que se senten atemorits, amenaçats o 
condicionats per actituds i/o comportaments d’un determinat veí. Com que donem per fet 
que el senyor alcalde ha sentit, si no escoltat, les explicacions dels veïns, estalviem els 
detalls, entre altres raons perquè sembla que consten en un o més sumaris judicials. 
Ara bé, a l’entorn de la informació facilitada pels veïns (que esperem contrastar amb la que 
ens faciliti l’alcaldia) se’ns plantegen algunes qüestions més generals que els suposats 
actes i actituds abans al·ludits: 
Respecte del sistema i criteris d’ajuda al veí que suposadament atemoreix, coacciona, 
amenaça... els altres veïns: 

a) L’ajuntament ha ajudat o ajuda econòmicament al veí en qüestió? 
b) S’ajuda als seus familiars directes, ascendents o descendents? 
c) Uns i altres, viuen en un mateix domicili? 
d) En què, i, si és el cas, en quant s’han substanciat els ajuts? 
e) Quines actuacions específiques ha emprés l’alcaldia després de rebre els veïns 

afectats pels suposats fets incívics? 
 
Donat que entenem que una de les possibles formes de recolzament als veïns afectats 
consisteix en airejar el conflicte i deslliurar-los de suportar la suposada “agressió” a la seva 
vida quotidiana en solitud, demanem que en el proper ple ens respongueu (i amplieu en 
allò que encara desconeixem, si és el cas) a les preguntes que hem detallat més amunt; 
per tal que, almenys, els membres del consistori apareguem solidaris amb el seu malestar. 
D’altra banda seria bo conèixer de quina manera el jutjat de pau pot intervenir en afers de 
relacions, de relacions conflictives, entre veïns per tal que, si no en aquest cas concret, en 
altres, que s’han donat i en els que puguin aparèixer, puguem informar exactament als 
ciutadans de quins són els procediments per a la resolució dels possibles conflictes”.  
 
El Sr. Alcalde explica que quan ha acudit una persona a l’Ajuntament que ho necessitava, 
se l’ha ajudat, però sempre ha constat per escrit. 
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El Sr. Castells Casellas diu que el Sr. Rector li ha comentat que se li ha duplicat l’ajut a 
aquesta persona, a la qual cosa el Sr. Alcalde respon amb reiteració del que ja ha explicat. 
 
El Sr. Castells Casellas comenta que el sorprèn que l’Alcalde no sàpiga si s’ha ajudat en el 
cas concret, i pregunta si hi ha hagut duplicitat amb Càritas. 
 
El Sr. Alcalde respon no ho sap, que aquella persona tenia necessitat, se la va ajudar i va 
signar que tornaria la quantitat a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Castells Casellas diu que els beneficiaris ocupen dos pisos de lloguer. 
 
El Sr. Vilaregut pregunta si han rebut altres ajuts, a la qual cosa el Sr. Alcalde respon que 
aquestes persones estan fent gestions amb Benestar Social, i que si un ajut prové de 
l’Ajuntament és perquè passaven moments difícils. 
 
En segon lloc, els Srs. Regidors del grup Cabrerès i Progrés formulen oralment una petició, 
també presentada abans per escrit, per la qual demanen que a la pàgina web de 
l’Ajuntament s’inclogui l’horari d’atenció dels regidors de Cabrerès i Progrés esmenat i un 
link que porti a la pàgina web del grup. 
 
El Sr. Alcalde  diu que la pàgina web l’estan treballant però que encar no és hora de donar 
entrada a les entitats, a la qual cosa el Sr. Vilaregut replica que Cabrerès i Progrés no és 
una entitat.  
 
En tercer lloc, el Sr. Vilaregut demana la clau d’entrada a les bústies del nucli de San Martí 
Sescorts, també presentat abans per escrit, per deixar-hi el butlletí informatiu de Cabrerès i 
Progrés.  Afegeix que la resposta que se’ls ha donat fins ara és que l’associació de veïns 
no ho vol, cosa que, segons comenta, li estranya, i que han de demanar la clau a l’agutzil. 
 
El Sr. Serra diu que poden deixar els butlletins a la seva carpeta de regidor i que ell mateix 
els pot distribuir, a la qual cosa el Sr. Vilaregut respon que això no li mereix confiança. 
 
El Sr. Alcalde diu que s’ha de parlar amb l’associació del tema, i el Sr. Serra afegeix que 
se’ls donarà resposta. 
 
El Sr. Alcalde demana si algú del públic vol fer alguna pregunta. 
 
A consultes sobre el fet que l’adjudicatari de l’obra de la llar d’infants sigui una unió 
temporal d’empreses, el Sr. Alcalde respon que les empreses ho fan per obtenir la 
classificació necessària. 
 
Es formulen també queixes relatives a com s’ha gestionat l’assumpte ja tractat en la 
primera pregunta, en el sentit que es considera insuficient la mesura de sol·licitar ajuda als 
Mossos d’esquadra i que s’ha de tenir en compte que els lloguers dels pisos que ocupen 
les persones de què es parlava no s’han pagat. 
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El Sr. Alcalde demana disculpes per si s’han sentit tractades malament per l’Ajuntament, i 
diu que l’assistenta social fa un seguiment del cas, però que és confidencial. 
 
Es formula una altra queixa en el sentit que Pinsos Casadesús no compleix els horaris que 
imposa la llicència ambiental, responent l’Alcalde que quan ho desitgin poden parlar amb el 
jurista i el tècnic que porten el cas. 
 
L'Alcalde aixeca la sessió a l'hora indicada a l'encapçalament. Com a Secretari  en dono 
fe, 
                                                                                               Vist-i-plau 
El Secretari,                                                                           L’Alcalde President 
Jordi Tena i Galindo                                                              Josep Mas Falgueras 
 
 


