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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 04/2012  
 
NÚM.: 04/2012 
DATA SESSIÓ: 15 DE MAIG DE 2012  
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 021 a 025. 
HORA: 20.00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez 
Sra. Rosa Maria Prat Canal 
Sr. Antoni Comas Danés 
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Pep Mas Falgueras 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Sebastià Riera Cusí 
Sr. Josep Castells Casellas 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sr. Joan Matavera Rifà 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
Sr. Joan Callejón Creus (s’incorpora en la presa de possessió – Punt 2 de l’ordre del dia) 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
-- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
-- 
 
SECRETARI  ACCIDENTAL (Resoluc. 002/2012):  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 
 
L’Alcalde dona la benvinguda als assistents i, posteriorment, dóna peu a l’obertura de la 
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta 
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia. 
 
1.- A.P. 021/2012.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES S ESSIONS ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 03/ 2012, de 24 d’abril de 2012 
 
Sotmesa a votació l’aprovació de l’esborrany de l’acta anteriorment relacionada, aquesta 
resulta aprovada per unanimitat dels regidors membres del Ple. 
 
2.- A.P. 022/12.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. JOAN 
CALLEJÓN CREUS.  
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El Ple municipal celebrat el dia 24 d’abril de 2012 va adoptar acord de coneixement de la 
renuncia voluntària de la senyor Santi Rosquellas Garolera al càrrec de regidor d’aquest 
Ajuntament. 
 
Ates que la Junta Electoral Central ha enviat la credencial corresponent al senyor Joan 
Callejón Creus, candidat numero 5 de la llista de la candidatura de Units per Decidir (AUD) 
en el darrer procés electoral, atès que la candidata número 4 va presentar la seva renuncia 
a prendre possessió del càrrec. 
 
De conformitat amb el que disposa l’art. 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció del 
següent 
 
ACORD: 
 
Únic.- Donar possessió al senyor Joan Callejón Creus del carrec de regidor d’aquest 
Ajuntament, en substitució del senyor Santi Rosquellas Garolera, després de la seva 
renuncia voluntària. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta és aprovada per assentiment dels presents. 
 
Seguidament, l’Alcalde procedeix a sol·licitar la incorporació a la sessió del Sr. Joan 
Callejón Creus. 
 
El Secretari accidental de l’Ajuntament llegeix l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
19 de juny, del règim electoral general, sobre la presa de possessió dels regidors/es 
electes; i acte seguit per part de l’Alcaldia es procedeix a prendre jurament o promesa 
mitjançant la fórmula imposada pel Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la 
fórmula per a la presa de possessió de càrrec o funcionaris públics: 
 

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les 
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, amb 
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de 
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?” 

 
A la qual el Sr. Callejón respon “Sí, prometo, per imperatiu legal”. 
 
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda al Sr. Callejón i li desitja molts èxits en la seva tasca. 
 
3.- A.P. 023/12.- APROVACIÓ D’ACTA DE LES OPERACION S DE DELIMITACIÓ 
TERRITORIAL ENTRE ELS MUNICIPIS DE TAVERTET I SANTA  MARIA DE CORCÓ. 
 
Atès que el passat dia 25 d’abril de 2012 es varen reunir les Comissions de Delimitació 
d’aquest Ajuntament i de l’Ajuntament de Tavertet, així com un representant del 
departament de Governació i Administracions Publiques de la Generalitat de Catalunya i 
un representant de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i varen efectuar el reconeixement de 
la línia del terme, aixecant-se l’acta corresponent per part dels secretaris municipals 
d’ambdós Ajuntaments. 
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Que segons estableix l’article 31.3 del Decret 244/07, de 6 de novembre, pel qual es regula 
la constitució i demarcació dels municipis de Catalunya, l’acta de delimitació i documents 
complementaris, s’ha de sotmetre al Ple dels Ajuntaments afectats, per tal que n’acordin 
l’aprovació amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en 
el termini màxim de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
 
En base als antecedents, els proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Tavertet i Santa Maria de Corcó, de data 25 d’abril de 2012, així com els documents 
complementaris corresponents. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Tavertet, al Departament de Governació i 
Administracions Publiques de la Generalitat de Catalunya i a l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 
 
Sense que hi hagi intervencions, l’acord es sotmet a votació, resultant aprovat per 
unanimitat. 
 
4.- A.P. 024/12.- FORMULACIÓ DE PROPOSTA AL TSJC PE R AL NOMENAMENT DE 
JUTGE/ESSA DE PAU SUBSTITUT/A DE SANTA MARIA DE COR CÓ. 
 
En data 13 de març de 2012, el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó va acordar 
incoar expedient per a la formulació de proposta al TSJC per al nomenament de 
Jutge/essa de Pau substitut de Santa Maria de Corcó. 
 
Un cop transcorregut el preceptiu període d’informació pública per a la presentació de 
candidats i candidates per a ocupar aquest càrrec únicament ha manifestat la seva 
disposició a ocupar el lloc de Jutge de Pau substitut de Santa Maria de Corcó el Sr. 
JAUME PLADEVALL SERRA (DNI 41069346V), qui reuneix els requisits necessaris 
establerts per la Llei. 
 
D’acord amb aquests antecedents es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Corcó l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Proposar al TSJC que procedeixi al nomenament del Sr. JAUME PLADEVALL 
SERRA (DNI 41069346V) com a Jutge de Pau substitut de Santa Maria de Corcó, atès que 
reuneix les condicions legalment establertes per a ocupar aquest càrrec. 
 
Segon.- Notificar la present resolució al Sr. Jaume Pladevall Serra, al Jutjat de Primera 
Instància i Instrucció de Vic i a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya als efectes que corresponguin. 
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Per part de l’Alcaldia es comunica que el Sr. Pladevall, que en aquests moments ja és 
jutge de pau substitut, està actuant com a Jutge de Pau del municipi, atès que el Sr. 
Moliner està de baixa. 
 
Sense més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat. 
 
5.- A.P. 025/12.- EMISSIÓ D’INFORME EN RELACIÓ A LA  SOL·LICITUD DE 
MODIFICACIÓ DE TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMEN T D’AIGUA POTABLE 
A SANTA MARIA DE CORCÓ FORMULADA PER SOREA PER LA R EPERCUSSIÓ DE 
LES NOVES MESURES LEGISLATIVES QUE MODIFIQUEN EL CÀ NON DE L’AIGUA.  
 
Atès que en data 13 de març de 2011, el Ple d’aquest Ajuntament va informar 
favorablement a la sol·licitud de modificació de tarifes del Servei de subministrament 
d’aigua potable a Santa Maria de Corcó (Osona), formulada per l’empresa SOREA 
(SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA), i que es va donar a 
l’expedient la tramitació corresponent. 
 
Atès que en data 17 d’abril de 2012 (RE 523), l’empresa SOREA (SOCIEDAD REGIONAL 
DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA) formula una nova sol·licitud de modificació de 
tarifes com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 5/2012, de mesures fiscals, 
financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments 
turístics. 
 
Atès que aquesta sol·licitud fou substituïda per la presentada en data 27 d’abril de 2012 
(RE 596), atès que arran de l’entrada en vigor de dita norma, es produí un increment de les 
tarifes de la connexió Osona Sud. 
 
Vist que la documentació presentada juntament amb la sol·licitud és la preceptiva prevista 
a l’article 2.2 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preu 
autoritzats i comunicats. 
 
Atès que segons determina l’article 3 del citat Decret, el Ple de la corporació ha d’emetre 
un informe motivat sobre la sol·licitud, basant-se en la documentació exigida al sol·licitant 
per aquest Decret i les normes que el despleguin, el qual haurà d’expressar la tarifa 
resultant de les consideracions tècniques esmentades i disposicions relatives al 
manteniment de l’equilibri financer del servei. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Informar FAVORABLEMENT a la sol·licitud de modificació de tarifes del Servei de 
subministrament d’aigua potable a Santa Maria de Corcó (Osona), formulada per l’empresa 
SOREA (SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA), d’acord amb la 
documentació presentada per aquesta a tal efecte. 
 
Segon.-  Notificar la present resolució, trametent igualment l’expedient complert, a la 
Comissió de Preus de Catalunya, als efectes previstos en l’article 6 del Decret 149/1988, 
de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 
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Obre el torn d’intervencions l’Alcaldia, per explicar que el preu de l’aigua “comença a 
mossegar”, i fa un repàs dels darrers augments, la pujada del cànon de l’aigua del 2011, 
l’augment de tarifes del 2012 –aprovat fa un parell de mesos- i ara la nova legislació en 
relació al cànon de l’aigua al subministradors. També esmenta que s’obliga als 
subministradors a liquidar el cànon d’acord amb les factures emeses, sense tenir el compte 
si estan pagades o no, i el nombre d’hores que això comporta per a Sorea. En definitiva, 
indica que l’augment aproximat serà d’uns 8.000 euros entre tota l’aigua i que la 
repercussió és de 0,04 cèntims per m3.  
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per deu (10) vots a favor (Srs. Riera, Castells, 
Pàmies, Montanyà, Callejón, Mas, Comas i Matavera, i Sres. Prat i Rodrigo), i una (1) 
abstenció (Sr. Bagaria). 
 
6.- DONAR COMPTE DE SENTÈNCIA JUDICIAL  
 
Es dóna compte al Ple de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 
de Barcelona en el procediment ordinari 732/2007-Y, núm. 139/2012, de 30 de març de 
2012, i per la qual es condemna a l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó per un cas de 
moobbing a una treballadora municipal i a indeminitzar-la en 60.427,05 euros més 
actualitzacions i, en el seu cas, els interessos legals que corresponguin. 
 
Obert el torn de paraules, el Sr. Alcalde explica que l’equip de govern, en conèixer la 
sentència, la va valorar com a molt greu, i va determinar el següent: 
 

- Que els arguments que en ella s’hi contenen són demolidors. 
- Lamenta que es tracti d’una petició desatesa per part de l’Ajuntament. 
- No es presentarà recurs, atès que el contingut de la sentència és molt clar i l’equip 

de govern no té arguments per apel·lar. 
- Que en un temps prudencial es parlarà amb l’afectada per tal de pactar l’execució 

de la Sentència. 
- Que de la mateixa se’n va donar trasllat al Sr. Pep Mas, per al seu coneixement. 

 
El Sr. Mas pregunta sobre quins són els motius pels quals l’Ajuntament no presenta recurs 
contra la sentència. 
 
El Sr. Alcalde insisteix en el fet que l’origen és no respondre un requeriment. Manifesta que 
no té arguments a aportar en un possible recurs a la Sentència. Els arguments d’aquesta 
són demolidors i duríssims. Finalment, indica que no va viure els fets en primera persona. 
 
El Sr. Mas indica que no hi ha un informe jurídic emès per la secretaria municipal sobre 
aquesta qüestió. Igualment, posa de relleu que la data màxima per a la presentació del 
recurs era el dia 10 de maig, i que a ells no se’ls va informar fins el dia 11. 
 
El Sr. Alcalde diu que se’ls va donar trasllat de la mateixa el divendres següent a la seva 
recepció. 
 
El Sr. Mas diu que creu que se’ls hauria d’haver informat abans. 
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El Sr. Castells, en resposta al Sr. Mas, li diu que té tot el dret a queixar-se, però també que 
no creu que li hagi de consultar res per a prendre una decisió en relació a aquest tema. 
 
El Sr. Mas li respon que en qualsevol cas és responsabilitat de l’equip de govern. 
 
El Sr. Castells li diu que l’alcalde anterior no li va contestar un requeriment i que ell va 
presentar un recurs contenciós administratiu, i va ser arran d’això que el varen trucar per 
arreglar-ho, però en el cas que ens ocupa – segueix- la situació neix del silenci absolut. 
Reitera la manca d’obligació legal de consultar per part d’aquells que estan legitimats per 
prendre la decisió que correspongui. Finalment, posa de manifest el fet que la presentació 
d’un recurs, a més del que ja s’ha dit, implicava la possibilitat d’augment de risc econòmic 
per a l’Ajuntament. 
 
7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 015/2012 i 35/2012), que inclouen el període comprès entre els dies 14 de març i 
3 de maig de 2012 (ambdós inclosos). 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
8.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL.  
 
Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números 
051/2012 a 96/2012, adoptats en sessions de dates 20 i 27 de març, 10, 17 i 24 d’abril, i 8 
de maig de 2012. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Obert el torn de precs i preguntes per part de l’Alcaldia, pren la paraula el Sr. Àlex 
Montanyà, com a cap de llista de AUD i procedeix a la lectura de l’escrit que es reprodueix 
a continuació: 
 
“Volia esperar a l’any de govern per fer un escrit que reflectís el que ha viscut la nostra 
agrupació electoral AUD, en un govern de coalició amb Cabreres i Progrés. Però els últims 
aconteixements em porten a manifestar-me avui mateix. Ja vaig donar el meu parer de la 
situació política del govern al mes de desembre passat i em cal tornar a emfatitzar la 
preocupació de AUD envers la coalició amb CIP. 
 
Primer, vull donar resposta a l’escrit publicat al 9nou per el Sr. Josep Castells (regidor de 
CIP). Si, Pep, finalment has aconseguit que fem públics alguns detalls de la nostra 
agosarada posada en escena. 
 
Pep, no menteixis ni confonguis mes als veïns dels municipi amb la teva retòrica moltes 
vegades il·lustradora però d’altres vegades buida de contingut. Sento de veritat molt 
d’apreci per tu, perquè ens has demostrat molta tenacitat en la tasca compartida de 
govern, però no et reconec en les afirmacions del teu escrit sobre la historia política recent 
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del municipi. Si us plau, no expliquis la història de  ningú ni de res, ni de AUD sense abans 
preguntar i documentar-te. 
 
Confons als veïns quan afirmes, amagant el nom del regidor, que el partit de CIU es va 
trencar durant la legislatura anterior per conflictes urbanístics i perquè un regidor ho va 
demostrar públicament als plens, un servidor, que no va votar com la majoria de CIU i fins i 
tot va votar en contra de CIU. Pep, la responsabilitat de la gestió pública i no la del partit o 
els interessos urbanístics es el que vaig defensar en aquelles dues meves votacions als 
plens corresponents, en tots els altres punts durant 4 anys vaig votar en el mateix sentit 
que els companys de CIU. Tornem-hi, faig memòria. Com a regidor d’hisenda i malgrat 
proposar l’aprovació de les ordenances fiscals de l’any en curs, em vaig haver d’abstenir 
per a la seva aprovació ja que no vaig rebre després de 6 mesos d’haver-los demanat uns 
informes de costos, relatius al servei de recollida de deixalles municipals, res a veure amb 
problemes interns de partit. I, no vaig votar a favor com tot CIU, sinó en contra de la 
constitució de la EMD (Entitat Municipal Descentralitzada) de Cantonigròs pels motius ja 
exposats al Ple i a la premsa en el seu moment (dualitat d’administracions, despeses 
econòmiques innecessàries, difusió de responsabilitats,…), arguments sembla ser que, ara 
mateix, mes vius, contrastats i subratllats que mai. Res a veure doncs amb problemes 
interns de partit, inventats per tu. 
 
Menteixes, Castells, quan afirmes que entre el Sr. Mas i jo hi ha desavinences personals. 
En absolut. Tot i que ara em negui “l’hola i l‘adeu”, l’entenc, però continuo creient que es 
una bellísima persona. Les nostres desavinences son politiques i així li ho vaig manifestar 
a ell i al grup de CIU setmanes abans de les eleccions del 2011. Simplement, el considero 
un mal polític  per a la gestió dels afers públics del municipi. 
 
Tornes a mentir i a confondre als veïns quan afirmes que com a militants de CIU que som, 
deixo el grup i ens presentem a les eleccions com a AUD (Agrupació d’electors Units per 
Decidir). Jo no soc militant de CIU i cap dels integrants de la llista llavors constituïda, 
tampoc! 
 
Insisteixes a confondre als veïns quan subratlles que buscàvem l’empara dels que manen 
CIU a Osona per a les eleccions del 2011. Donada la mala administració política de CIU al 
municipi, jo a títol personal vaig anar a buscar respostes als governants de CIU durant la 
legislatura. Només vaig rebre “copets” a l’espatlla i oferiments de feina. Aquests que em 
rebien, per presumptes irregularitats ara son fora de l’escena política. AUD va néixer amb 
gent de totes les afinitats politiques i apolítiques perquè no tenia respostes al mal govern 
municipal de CIU. 
 
Reflexiona, Pep. Consideres que AUD està “purificant” la CIU actual? perquè? Que potser 
ara que esteu al govern veieu que el què hi ha sota cada paper de l’ajuntament es tot allò 
que denunciàveu vosaltres mentre éreu a l’oposició…i ara, no feu res per corregir-ho, i 
deixeu que AUD, programa electoral en mà, se n’ocupi? 
 
Reflexiona més encara. Et preguntes i et sulfures del perquè els veïns t’han escollit 
democràticament a tú, valga’m Déu! per governar, dius que son uns irresponsables, i que 
son els veïns que haurien de governar tots junts? 
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Sorprenent, ara, segons tu, CIP se sent impotent per governar? Per culpa de qui dius? Ara 
dieu que es per el fangueig entre AUD i CIU que no podeu caminar? Us sentiu impotents 
per governar per culpa de les administracions superiors que recolzen els ajuntaments 
convergents, segons vosaltres? i tampoc podeu governar per la manca de secretari a l’inici 
de la legislatura? per la pressió d’entitats, associacions o veïns? Pep, feu-vos un favor, 
mireu-vos el melic. 
 
Primer, deia el Sr. Alcalde que per a qualsevol confrontació per temes transcendents 
municipals amb AUD, possiblement es trencaria la coalició. Després, també deia a la 
premsa, que per a qualsevol petit detall es podia desfer la coalició. Aleshores, Pep. Esteu 
dient al municipi que només es pot governar de la manera que vosaltres voleu?  
 
CIP, reflexioneu doncs , i potser veureu que no podeu governar. I rectifica Pep, després o 
abans, si ho creus oportú a les afirmacions falses que tan amablement ens regales a tots 
els veïns en el teu escrit públic i gratuït. 
 
I per últim Pep, perquè dius que et consideres tan plebeu i perdedor? per no portar cap 
“Can” davant del teu cognom? o per no haver tingut històriques propietats o industria al 
municipi?… que potser no ets propietari de casa teva, del teu vehicle, o del teu lloc de 
treball? renega doncs, primer de les teves propietats i llavors dona veu i exemple. Jo 
t’apreciaré mes encara. 
 
Segon, i a continuació de la resposta a en Pep Castells, volia manifestar el següent.: 
 
Per ajustar el pacte inicial entre AUD i CIP i refermar doncs la coalició existent fins 
l’esgotament de la legislatura, properament i ja està enfilat, ens disposarem a la signatura 
per part de tots els regidors electes d’AUD i CIP d’un renovat acord. 
 
Confiem en que aquest acord arribi a bon port fins a la fi de la legislatura, per a poder entre 
d’altres coses visualitzar i executar el nostra programa electoral previst, sempre respectant 
el de CIP com ho estem fent fins ara, i donar així resposta als veïns que van confiar en 
nosaltres. 
 
De totes maneres, dubtem que CIP s’esforci pel mateix, ja que sembla ser que som una 
molèstia per ells i enlloc de tenir-nos com a aliats de govern insisteixen en convertir-nos en 
oposició dins el propi govern i fer-nos invisibles. Inversemblant. No només dubtem que 
s’esforcin, sinó que amb la seva indefinició permanent i manca de valentia, solvència i 
lideratge, principalment del seu cap de llista, estan portant al límit la nostra paciència, 
d’aquí aquest escrit, i la de molts veïns i entitats del municipi. 
 
Sí, indefinició i valentia en qüestions vitals per el municipi que despullen i embruten la seva 
propaganda política històrica de transparència, i denuncia en tot allò referent a l’actuació 
pública de l’administració d’aquest ajuntament. Esteu perdent una oportunitat única de 
demostrar als vostres fidels simpatitzants d’esquerres i progressistes que sou una força 
política amb arguments vàlids i perdurables en el temps. 
 
És més greu i lamentable, altra vegada que des d’un escrit públic, el vostre full informatiu, 
l’últim, confongueu als veïns i informeu com a iniciatives pròpies, accions de l’anterior 
equip de govern o accions compartides o pròpies de AUD, i que com a aspectes a polir del 
govern actual signifiqueu única i exclusivament, detalls dels regidors de AUD. No teniu 
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vergonya ni tan sols de fer ni una mica d’autocrítica, lamentable.  
 
La manca de valentia per continuar treballant junts, es demostra en la  destacable i traïció 
política feta també pública a traves del vostre butlletí contra AUD, mantenint i no informant-
nos de reunions amb els grups de l’oposició sobre temes especialment delicats de l’acció 
conjunta de govern. CIP porta per bandera la comunicació i transparència, i 
malauradament  la nega reiteradament al seu aliat de govern. 
 
Per últim, vull destacar en positiu les hores compartides entre els regidors de AUD i CIP 
per mantenir les reunions i juntes de govern actives i en conseqüència mantenir viva la 
màquina de l’administració local en el seu entramat de regidories i responsabilitats. 
 
Però, la tasca feixuga de continuar construint en coalició s’ha frenat en sec. La nostra 
perplexitat ha anat en augment en constatar que davant de nombroses errades 
administratives localitzades constantment en els serveis tècnics municipals i contrastades 
per els propis regidors de AUD i CIP que han afectat la imparcialitat de l’ens i han merescut 
el malbaratament del diner públic, el màxim responsable de la institució no nomes no s’hi 
ha enfrontat demanant explicacions i responsabilitats sinó que ha frenat i obstaculitzat 
totes les bones intencions d’aclariments per part de AUD i d’aquells veïns o associacions 
que ho han reclamat justament. 
 
L’equip de govern ha discutit acaloradament les retallades, per exemple a totes les entitats 
i associacions municipals. L’alcalde, com així a de ser ha reclamat molta prudència en la 
despesa ordinària per concretar els pressupostos. Fins i tot,  i sense voler a causat certa 
alarma entre els veïns fent-los entendre que l’ajuntament te o pot tenir problemes financers 
imminents. 
 
Doncs, com es possible que davant de certes irregularitats administratives que han 
comportat el malbaratament vergonyós de milers d’euros de la caixa pública de 
l’ajuntament, l’alcalde no ha pres fermes decisions i ha actuat per rescabalar aquests 
diners i la dignitat de l’entitat? Com es possible que no hagi demanant explicacions als 
responsables tècnics de tantes irregularitats i els permeti encara ara exercir com a tècnics 
municipals?  
 
Em reconforta no haver-me equivocat en el meu escrit del mes de desembre, on reclamava 
coratge al Sr. alcalde. No em mal interpreteu, no es cap insult. Simplement, no te coratge. 
 
Senyors de Cabreres i Progrés, us podem donar el nostre suport i es per això que us hem 
de dir les veritats, creiem que Cabreres i Progrés es a temps de rectificar, AUD continua 
obert a compartir la feina d’aquest govern i d’aquesta institució. Però no treballarem per 
vosaltres, sinó que continuarem treballant per el municipi i els seus veïns.”. 
 
Finalitzada la intervenció del Sr. Montanyà, el Sr. Alcalde diu que en pren nota i declinar 
entrar en un debat públic. 
 
Intervé ara la Sra. Rodrigo per a demanar un aclariment de les factures d’Anigami, Xavier 
Calm i Sereca aprovades per la Resolució 16/2012. 
 
El Sr. Montanyà explica el concepte de les factures esmentades. 
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El Sr. Comas demana si els treballs inclosos en la factura d’Anigami no els podria haver 
realitzat la brigada. 
 
El Sr. Montanyà explica que els treballs no són per col·locació de cartells, sinó pel seu 
disseny. 
 
La Sra. Rodrigo pregunta ara sobre factures aprovades per Resolució 29/2012, en concret 
la de Wolkers, informes del Consell Comarcal d’Osona i una d’Endesa (que com a 
concepte indica motor elevador de l’aigua de Cantonigròs, i té un import de 12,87 euros) 
 
El Secretari indica que la factura de Wolkers és la subscripció a una base de dades jurídica 
que ara s’ha cancel·lat, i que els informes del Consell Comarcal d’Osona són els preceptius 
per als expedients d’activitats, que s’encarreguen al Consell en no disposar aquest 
Ajuntament d’enginyer municipal. En relació a la factura d’Endesa esmentada, es respon 
que es mirarà i de cara al proper Plenari es donarà una resposta certa, ja que en aquests 
moments no es disposa de la informació necessària per a poder contestar. 
 
La Sra. Rodrigo pregunta ara en relació als llocs de treball de l’auxiliar de comerç i de 
l’auxiliar administratiu. 
 
El Sr. Alcalde li indica que properament es convocarà la plaça d’auxiliar administratiu. 
 
La Sra. Rodrigo pregunta ara en relació a la informació apareguda el butlletí de CiP en 
relació a la indemnització per la Planta de Purins, de 150.000 euros. 
 
El Sr. Castells indica que el què està clar és que no es pagarà aquest exercici. 
 
El Sr. Alcalde respon que després dels esforços realitzats, hi ha un acord verbal amb la 
Generalitat de Catalunya pel qual aquesta es farà càrrec de la part de la indemnització 
corresponent a l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó. 
 
El Sr. Comas pregunta en relació a les obres que s’estan realitzant al Bonifet, què s’està 
fent i si tothom podrà fer igual. 
 
El Sr. Alcalde explica que es va donar una llicència municipal per a la realització d’unes 
obres, però que es comprovarà que aquestes s’ajustin a la llicència atorgada, i que no hi 
haurà cap tracte de favor. 
 
El Sr. Comas manifesta que espera que tothom pugui fer igual, i no en funció del nom que 
tingui. 
 
El Sr. Alcalde es compromet a buscar la llicència i a aportar-la per al proper Ple, juntament 
amb una acta d’inspecció, assumint la responsabilitat de correspongui. 
 
Finalitzades les intervencions dels regidors i abans de donar la sessió per finalitzada, el Sr. 
Crisantos Castella, des del públic, sol·licita la paraula, per manifestar que avui per a ell és 
un dia trist. Creu, diu, que la majoria de polítics són honestos i treballen per amor a l’art, 
però que hi ha un percentatge de polítics corruptes. Demana directament al Sr. Mas si s’ha 
llegit la sentència de la qual s’ha donat compte al Ple. Seguidament procedeix a la lectura 
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d’algunes parts de la sentència. Una vegada fet això, recorda al Sr. Mas que ell era 
l’alcalde quan es varen produir els fets, aplaudeix la intervenció de l’alcalde actual i repta al 
Sr. Mas a aguantar 15 dies en vaga de fam. 
 
Manifesta igualment la seva discrepància amb el Sr. Castells en el sentit que ell creu que la 
sentència sí acusa a l’Alcalde, i que aquest –el Sr. Mas- no va respectar el càrrec d’alcalde 
ni el de regidor. 
 
Indica que desitja conèixer la opinió del Sr. Mas en relació a la sentència i si està disposat 
a demanar perdó i fer-se càrrec de les despeses que se’n deriven per l’Ajuntament. 
 
Continua afirmant que li fa vergonya el Sr. Mas i li demana si li queda dignitat política per 
renunciar al càrrec. Planteja, així mateix, al Sr. Alcalde la reprovació dels alcaldes 
implicats, i fa una cita d’una frase de Martin Luter King. 
 
El Sr. Alcalde intervé per dir que coincideix amb moltes coses, però també que el Sr. 
Castella n’ha plantejat moltes en la seva intervenció, i demana temps per a prendre 
decisions. 
 
Igualment des del públic, intervé ara la Sra. Imma Colom per ratificar el què ja ha dit el Sr. 
Castella. Queda clar i palès, diu, l’assetjament i la condemna a l’Ajuntament, tot traient 
importància al tema econòmic, tot dient al Sr. Mas que ell és la persona menys indicada 
per demanar responsabilitats. 
 
Continua la seva intervenció dient que discrepa del què ha dit abans el Sr. Castells sobre 
que el Sr. Mas sigui una bona persona (el Sr. Castella la fa adonar que qui ho ha dit ha 
estat el Sr. Montanyà i no el Sr. Castells), i sobre el fet que s’hagi fet una acte de 
reconeixement a ua treballadora de l’Ajuntament que era la que l’ajudava en l’assetjament.. 
Dirigint-se ara a la Sra. Rodrigo, li diu que és vergonyós que faci observacions de 12 euros 
i que s’atreveixi a preguntar sobre com es pagarà la indemnització. 
 
El Sr. Comas diu que la Sra. Colom estava al seu despatx quan ell va entrar a 
l’Ajuntament, i que varen intentar estar al seu costat. Que quan els fets van ocórrer ell no 
estava a l’Ajuntament hi ho jura pels seus fills. Acaba dient que ells no la van maltractar. 
 
El Sr. Albanell, des del públic, diu que el Sr. Comas menteix, i adreçant-se al Sr. Mas li diu 
que li hauria de caure la cara de vergonya. Finalment, i adreçant-se al Sr. Alcalde, li diu 
que tampoc es correcte l’afirmació de que ell no ho va viure. 
 
El Sr. Alcalde diu que es tracta d’un tema molt delicat, que s’ha de deixar parlar a tothom, 
però que s’han dit coses molt gruixudes. 
 
El Sr. Castella li pregunta directament al Sr. Mas si pot contestar a alguna de les coses que 
se li han demanat. 
 
El Sr. Albanell demana el perquè no s’han explicat en un punt de l’ordre del dia d’un Ple 
sentències recents com la de Patel o la de la llar d’infants, i demana a Cabrerès i Progrés 
“coratge i valentia”, ja que segons ell tot són preguntes i no s’ha fet res. Continua la seva 
intervenció tot afirmant que la Sra. Rodrigo ara es preocupa per factures de 500 euros i no 
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pels 150.000 que va costar de més la llar d’infants, o sobre els honoraris tècnics de la 
tercera fase del pavelló municipal. 
 
El Sr. Alcalde explica la història de l’adjudicació de la direcció d’obres de la tercera fase del 
pavelló i quina és la situació actual en relació a aquest tema. 
 
El Sr. Castella indica que en la seva exposició, el Sr. Alcalde ha comès errors cronològics 
importants, i fa el següent repàs: 
 
 02/08/2011 Adjudicació de la direcció de les obres de la 3a fase 

22/08/2011 Reunió de presentació de l’AACC. Posen de manifest la doble 
adjudicació, aportant documentació. 

 29/04/2003 Adjudicació de la totalitat de la direcció d’obres del pavelló 
13/10/2011 Posen de manifest, per escrit, que s’ha produït una doble adjudicació 

de la direcció d’obres. 
 11/11/2011 L’AACC reitera la doble adjudicació 
 30/12/2011 Ordenació del pagament. Doble pagament. 

19/03/2012 L’Alcalde comunica el no coneixement de l’equip de govern 
d’aquesta situació de possible irregularitat. 

 
El Sr. Alcalde reconeix que la informació l’ha facilitat l’AACC i que en qualsevol cas, pot ser 
qui hi hagi un problema de redactat. 
 
El Sr. Pàmies diu que es tracta d’un problema semàntic. 
 
El Sr. Albanell posa de relleu algunes xifres en relació a la direcció d’obres del pavelló, i del 
sobrepreu que això representaria per l’Ajuntament. 
 
La Sra. Rodrigo aclareix que el seu interès en relació a les factures no és en relació a la 
quantitat d’aquestes. 
 
Des del públic, intervé el Sr. Molist per dir que s’ha atacat a una persona a la qual s’ha 
homenatjat i es pregunta si a la Sra. Colom se li fes un homenatge tindria tanta gent. 
Dirigint-se al Sr. Alcalde li desitja molta sort i molta paciència. 
 
El Sr. Alcalde reconeix que aquest ha estat un tema molt dur. 
 
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 22.00 hores, l’Alcalde dóna per 
finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
         Vist i plau  
El secretari        L’alcalde 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Sebastià Riera Cusí 


