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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 11/2011  
 
 
 
NÚM.: 11/11 
DATA SESSIÓ: 19 DE SETEMBRE DE 2011  
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 057 a 058. 
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. Santi Rosquellas Garolera         
Sr. Josep Castells Casellas             
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sr. Joan Matavera Rifà 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
-- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
--               
 
SECRETARI  ACCIDENTAL (Resoluc. 111/11):  
Sr. Alex Tarroja Piera 
 
 
 
L’Alcalde dona la benvinguda als assistents, i dona peu a l’obertura de la sessió 
extraordinària que tal i com s’havia anunciat en sessions anteriors, té per objecte, 
l’aprovació de la concurrència al programa “FEDER – Viure al poble MÉS”, per obtenir un 
ajut per la implantació d’un centre d’interpretació al municipi de Santa Maria de Corcó.    
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A.P. 057.- APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER CON CÒRRER A LA 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS RELATIVA A “L’ORDRE GRI/177/2011, DE 22 
DE JULIOL, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADO RES PER 
SELECCIONAR PROJECTES DE MUNICIPIS AMB UNA POBLACIÓ  DE DRET DE FINS 
A 3.000 HABITANTS SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL  FEDER 
CATALUNYA 2007-2013, EIX 4, MITJANÇANT EL PROGRAMA Viure al Poble Més, I 
S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER PRESENTAR SOL·LICITUDS”.  
 
Vist que el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, ha 
adoptat l’ORDRE GRI/177/2011, DE 22 DE JULIOL, publicada al DOGC núm. 5931 de 29/07/11, 
PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER SELECCIONAR PROJECTES DE 
MUNICIPIS AMB UNA POBLACIÓ DE DRET DE FINS A 3.000 HABITANTS SUSCEPTIBLES DE 
COFINANÇAMENT PEL FEDER CATALUNYA 2007-2013, EIX 4, MITJANÇANT EL PROGRAMA 
Viure al Poble Més, i s’obre la convocatòria per a la presentació de sol·licituds. 
 
Vist que l’Equip de Govern que presideixo, pretén portar a terme una actuació consistent en la 
implantació d’un centre d’interpretació per al municipi en el marc d’una estratègia de 
desenvolupament local per a la millora de serveis turístics. 
 
Vist que en aquest sentit ha estat configurat un Equip Redactor integrat per l’historiador Sr. Joel 
Casanova, el regidor de cultura, biòleg i traductor, Sr. Xavier Pàmies, el tècnic del Servei de 
Promoció Econòmica, Sr. Miquel Vilella, i l’Arquitecte municipal, Sr. Rafael Rierola, que ha elaborat 
una memòria valorada de l’actuació, que inclou els següents documents: 
 

a) Memòria de l’Actuació. 
 

b) Avantprojecte amb plànols generals i de situació a escala suficient per identificar l’actuació. 
 

c) Pressupost de l’Actuació en tres fases. 
 

d) Certificat acreditatiu de disposar de la titularitat dels terrenys. 
 

e) Declaracions responsables d’estar al corrent de les obligacions fiscals i de conformitat amb 
l’article 92.2.i) de la Llei de Finances Públiques de Catalunya.  

 
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR  la memòria valorada per la implantació d’un centre d’interpretació en el 
municipi de Santa Maria de Corcó, elaborada per l’Equip Redactor abans especificat, per tal de 
concórrer a la convocatòria de subvencions, formalitzada en virtut l’ORDRE GRI/177/2011, DE 22 
DE JULIOL, per import de 937.654,00.-€ (IVA inclòs), en tres fases, d’acord amb el següent 
CALENDARI: 

• 2012: Construcció de l’edifici del Centre d’Interpretació i implementació material i humana 
de l’oficina de documentació (Centre d’Estudis del Collsacabra). Previsió de pressupost: 
384.000,00.-€ 

• 2013: Disseny i producció dels materials divulgatius i informatius i els sistemes multimèdia 
interactius per a l’exposició permanent del Centre d’Interpretació i l’Observatori de l’Aufrany. 
Previsió de pressupost: 434.654,00.-€ 

• 2014: Inauguració del Centre d’Interpretació. Equipament i inauguració de l’Agrobotiga-
Obrador. Previsió de pressupost: 119.000,00.-€ 

 
Inicia el debat previ a la votació el regidor de l’oposició Sr. Pep Mas Falgueras, qui exposa 
que han pogut constatar que el preu de l’actuació ha pujat. 
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Seguidament pren la paraula L’Alcalde, responent que les actuacions per tal de poder 
concórrer a la subvenció han de tenir un cost mínim de 600.000.-€, i que l’únic terreny 
susceptible de poder rebre l’equipament, és el de la plaça. En aquest sentit exposa que 
s’ha aprofitat el Projecte que ja existia si bé s’ha decidit ampliar-lo, el que ha comportat el 
corresponent augment dels costos d’execució de l’obra (Es passa aproximadament de 
150.000 a 384.000 euros). L’Alcalde explica als assistents que l’ampliació consisteix en 
projectar en l’edifici fins a tres plantes i que en aquest sentit, també es preveu, ara, la 
implantació d’un ascensor. 
 
L’Alcalde continua la seva intervenció exposant, que l’equipament s’implantarà en tres 
fases:  

• 2012: Construcció de l’edifici del Centre d’Interpretació i implementació material i 
humana de l’oficina de documentació (Centre d’Estudis del Collsacabra). Previsió 
de pressupost: 384.000,00.-€ 

• 2013: Disseny i producció dels materials divulgatius i informatius i els sistemes 
multimèdia interactius per a l’exposició permanent del Centre d’Interpretació i 
l’Observatori de l’Aufrany. Previsió de pressupost: 434.654,00.-€ 

• 2014: Inauguració del Centre d’Interpretació. Equipament i inauguració de 
l’Agrobotiga-Obrador. Previsió de pressupost: 119.000,00.-€ 

 
En relació a aquestes fases l’Alcalde aclareix, que de moment i sens perjudici dels 
reajustos pressupostaris que correspongui, es compta amb una partida de 160.000,.-€, per 
començar a treballar i executar la primera fase, que s’haurà de tenir present, que s’haurà 
de realitzar un projecte de funcionament del centre i que en aquest sentit serà necessari 
comptar amb un equip pluridisplinar, i finalment, que en relació a la tercera fase, que 
bàsicament suposa la seva posada en funcionament, es té en compte que s’haurà de 
contractar almenys una persona que s’encarregui del centre, s’haurà d’estar donat d’alta 
com a productor d’aliments, perquè es posarà en marxa l’obrador d’aliments i que s’haurà 
de comptar amb les corresponents autoritzacions administratives per manipular aliments. 
 
També intervé el regidor Sr. Montanyà qui afegeix que es tracta d’un projecte que pretén 
atreure turisme de curta estada i familiar atès que aquest és el tipus de turisme en relació 
al qual el municipi pot entrar a competir, i que a més a més es pretén que el centre també 
pugui servir com a element dinamitzador de l’economia municipal. 
 
Les intervencions de l’Equip de Govern, conclouen amb una nova aportació de l’Alcalde, 
qui afirma que si no s’aconsegueix la subvenció, es provarà d’anar tirant endavant el 
projecte i anar dinamitzant-lo d’acord amb les possibilitats del municipi. Així mateix afegeix 
que els “terminis del FEDER”, han marcat la urgència de l’actuació i que  l’Equip de Govern 
i el Miquel Vilella, han treballat a marxes forçades per tal de tenir acabada la memòria 
valorada que els permet concórrer a la subvenció. En aquest sentit agraeix públicament la 
col·laboració de tots aquells que han participat. 
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El debat conclou amb una nova intervenció del regidor Sr. Pep Mas, qui pregunta si s’ha 
parlat amb les entitats i si aquestes podran utilitzar el centre. 
L’Alcalde, respon que s’ha parlat amb el centre excursionista i que es parlarà amb la resta 
d’entitats. 
Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada amb el vot a favor de tots els 
presents, a excepció del regidor Sr. Ventura Bagaria qui s’absté argumentant que 
considera que l’actuació s’hagués pogut projectar a l’edifici de “Can Gall”. 
 
 
 
A.P. 058.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ RELATIVA A “L’ORDRE GRI/177/2011, DE 22 
DE JULIOL, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADO RES PER 
SELECCIONAR PROJECTES DE MUNICIPIS AMB UNA POBLACIÓ  DE DRET DE FINS 
A 3.000 HABITANTS SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL  FEDER 
CATALUNYA 2007-2013, EIX 4, MITJANÇANT EL PROGRAMA Viure al Poble Més, I 
S’OBRE LA CONVOCATÒRIA PER PRESENTAR SOL·LICITUDS” . 
 
Vista l’ORDRE del Departament de Governació i Relacions Institucionals “GRI/177/2011, DE 22 DE 
JULIOL, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER SELECCIONAR 
PROJECTES DE MUNICIPIS AMB UNA POBLACIÓ DE DRET DE FINS A 3.000 HABITANTS 
SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL FEDER CATALUNYA 2007-2013, EIX 4, 
MITJANÇANT EL PROGRAMA Viure al Poble Més, i s’obre la convocatòria per a la presentació de 
sol·licituds”, publicada al DOGC núm. 5931 de 29/07/11. 
 
Vist que aquest Equip de Govern, pretén portar a terme una actuació consistent en la implantació 
d’un centre d’interpretació per al municipi en el marc d’una estratègia de desenvolupament local per 
a la millora dels serveis turístics, susceptible d’ésser subvencionada pel programa “Viure al Poble 
Més”, d’acord amb les bases de la convocatòria abans relacionada. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR la sol·licitud de subvenció en el marc de la convocatòria formalitzada en virtut 
de l’ ORDRE del Departament de Governació i Relacions Institucionals, GRI/177/2011, DE 22 DE 
JULIOL, PER LA QUAL S’APROVEN LES BASES REGULADORES PER SELECCIONAR 
PROJECTES DE MUNICIPIS AMB UNA POBLACIÓ DE DRET DE FINS A 3.000 HABITANTS 
SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL FEDER CATALUNYA 2007-2013, EIX 4, 
MITJANÇANT EL PROGRAMA Viure al Poble Més”, per a la implantació d’un centre d’interpretació 
en el municipi de Santa Maria de Corcó, d’acord amb la Memòria Valorada adjunta. 
 
SEGON.- DISPOSAR que la Secretaria de la Corporació, formalitzi la present sol·licitud a través de 
la plataforma EACAT. 
 
TERCER.- Notificar l’adopció de la present Resolució als interessats, als efectes oportuns, i donar-
ne els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
Una vegada llegida la proposta d’acord, i abans de sotmetre-la a votació, l’Alcalde obre el 
debat al públic assistent. 
 
Comença així, un torn d’intervencions que inicia el president de l’Associació de Veïns de 
Sant Martí –Sr. Abel Rubió- qui sol·licita més informació i aclariments sobre el contingut del 
Projecte. 
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L’Alcalde, respon que es tracta d’un centre que englobarà informació social, natural i 
cultural de tot el municipi i que en aquest sentit podrà acollir iniciatives de diversa índole, 
així posa com a exemple diversos projectes dels que el centre en podrà ser receptor: 1) 
estudi de seguiment de l’aufrany, au –espècie migratòria estacional-  que es va recuperar a 
la zona fa uns set anys, i que mitjançant un sistema de càmeres webs, permetrà fer un 
seguiment dels nius, dels seus moviments etc. (amb aquest projecte es pretén atraure un 
tipus de turisme especialitzat), 2) centre de la ruta de les herbes remeieres ...etc. 
L’Alcalde conclou, que es pensa en un projecte de tot el Collsacabra, malgrat el centre 
recaurà a l’Esquirol, i que en aquest sentit s’ha parlat amb Rupit i Tavertet, si bé no han 
donat suport específic atès que també volen presentar un “feder”. 
 
El següent torn d’intervencions el protagonitza el Sr. Jordi Albanell Tanganelli, qui en 
resum critica que la decisió sigui implantar el centre a l’Esquirol, afirma “que tots volem 
portar el molí cap a casa”, però que si el projecte té una pretensió més global tal i com ha 
dit l’Alcalde, el més coherent hagués estat implantar-lo a Cantonigròs, atès que des d’un 
punt de vista turístic i paisatgístic és millor, i en aquest sentit reivindica que Cantoni també 
hi és i que sembla que Cantoni i Sant Martí, sempre es queden a la cua de tot. En definitiva 
conclou que almenys s’hagués pogut escoltar propostes o donar la opció de plantejar 
alternatives als nuclis agregats. 
 
Intervé una altra assistent al Ple – Sra. Estrada Salinas-, qui proposa que almenys es 
pugui dotar al nucli de Cantonigròs amb un punt d’informació. 
 
Responen els membres de l’Equip de Govern, Sr. Castells i l’Alcalde, reconeixent part de 
raó en les crítiques però defensant que en aquest supòsit els terminis del procediment els 
han superat, i que en qualsevol dels casos amb el projecte es podran desenvolupar moltes 
idees i concretar moltes qüestions, i podran ser acceptades propostes. 
 
Pren la paraula el regidor – Sr. Montanyà- qui afegeix que s’ha de prendre en consideració, 
que el projecte també serà receptor de rutes que no només passen per l’Esquirol, sinó que 
passen per tot el terme municipal i pel Collsacabra en general.  
 
El torn d’intervencions del públic assistent conclou amb el Sr. Callejón, qui es pregunta si 
s’ha fet un estudi de la gent que passa pel nucli, i, en aquest sentit, com es pot prendre 
una decisió en aquest sentit per afrontar una inversió tant gran si no es compta amb 
aquestes dades, o amb informació suficient per determinar si es rentabilitzarà la inversió.  
 
Pren la paraula el regidor Sr. Rosquellas qui exposa que s’haurà de fer un pla de 
comunicació. 
 
Intervé novament la Sra. Estrada i proposa que es podria fer un centre amb dues seus.    
 
El debat es reprodueix en els mateixos termes (,,,) 
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En un nou torn d’intervencions pren la paraula el regidor de l’Equip de Govern Sr. 
Montanyà, qui exposa que es tracta d’un Projecte ordenat i integrat en el territori i que es 
basa en els recursos, les rutes etc. que pot oferir el terme, l’Alcalde, afegeix que es tracta 
d’aconseguir una subvenció de 600.000.-€, i d’aconseguir-ne 300.000.-€ més, amb el que 
estarà finançat el 65% de l’actuació, i que el Projecte haurà de suposar una porta d’entrada 
al municipi. L’Alcalde conclou, afirmant que en relació a la casa de cultura, i vistes les 
bases de la convocatòria del programa, va semblar que no podia concórrer a l’obtenció de 
subvencions.   
 
Posteriorment intervé el Sr. Mas Falgueras, qui pregunta si s’ha pensat en un canvi d’ús 
pel supòsit que sorgís una dificultat. L’Alcalde respon que aquesta qüestió no encaixa en 
les línies de l’actual FEDER. 
 
El Sr. Joan Matavera, en relació a aquest tipus de projectes, adverteix que sempre hi ha 
problemes amb els límits de propietat i el seguiment d’aquest tipus de camins. Es pregunta 
si se seguiran els camins públic si s’afectaran sectors productius, i en general critica la 
manca de concreció. 
 
Els membres de l’Equip de Govern responen que aquestes qüestions es concretaran en el 
moment oportú i es recorda que de moment només es compta amb una memòria valorada.  
 
La regidora, Sra. Assumpta Rodrigo, pregunta si s’ha pensat on s’ubicarà l’obrador i 
l’agrobotiga. L’Alcalde respon afirmant que s’ha parlat amb diverses persones, i que en 
qualsevol dels casos no serà “Can Miranda”, atès que es pensa en un local sense 
llogaters. 
 
El debat conclou amb una intervenció del Sr. Pep Mas, qui felicita l’Equip de Govern 
afirmant que en qualsevol dels casos és una gran memòria, i l’Alcalde, recorda la dificultat, 
pel que fa els breus terminis, amb la que s’ha hagut de treballar i torna a donar les gràcies i 
felicitar a tots aquells que han intervingut en la seva redació. 
 
Es constata que no es volen formular més intervencions i l’Alcalde aixeca la sessió, de la 
qual com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
      Vist i plau  
El secretari                      L’alcalde 
 
 
 
Alex Tarroja Piera                                           Sebastià Riera Cusí 


