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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 01/2013  
 
NÚM.: 01/2013 
DATA SESSIÓ: 22 DE GENER DE 2013 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 001 a 005. 
HORA: 20.00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Sebastià Riera Cusí 
Sr. Josep Castells Casellas 
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sra. Alba Molas Rifà 
Sr. Pep Mas Falgueras 
Sr. Antoni Comas Danés 
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Joan Matavera Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
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. 001/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES A CTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 10/2012,  de 18 de novembre de 2012 
• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 11/ 2012, de 29 de novembre de 

2012 
• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 12/ 2012, de 20 de desembre de 

2012 
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Recollides les esmenes formulades pel Sr. Callejón i la Sra. Molas a l’acta de la sessió 
10/2012, les actes sotmeses a consideració del plenari són aprovades per unanimitat dels 
presents. 
 
2.- A.P. 002/2012.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA 
D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLICS I AC TIVITATS 
RECREATIVES. 
 
La Diputació de Barcelona, en el marc d’una actuació d’assistència i cooperació local als 
municipis de la província de Barcelona, ha posat a disposició d’aquest un model d’Ordenança 
tipus d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, l’aprovació 
definitiva de la qual i el seu text íntegre han estat publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 19 d’octubre de 2012. 
 
La Diputació de Barcelona ha ofert als ajuntaments de la província la possibilitat d’adoptar 
com a pròpia aquesta ordenança, amb la qual cosa es redueix considerablement el cost de 
publicació dels anuncis que cal inserir preceptivament al Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que segons l’article 31.2 de la Constitució cal que la despesa pública respongui als 
criteris d’eficiència i economia; 
 
Atès que l’Ordenança està conforme amb les necessitats de l’Ajuntament; 
 
Vist l’informe emès per la secretaria municipal. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i 
activitats recreatives. 
 
Segon.-  El text de l’Ordenança és el publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de data 19 d’octubre de 2012. 
 
Tercer.-  Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i d’audiència de les possibles 
persones interessades, mitjançant una publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el bisetmanari El 9 Nou i 
en el tauler municipal d’anuncis, per un període de trenta dies, als efectes de presentació 
de reclamacions i de suggeriments. 
 
Quart.-  Indicar que en cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord inicial 
esdevindrà definitiu; es trametrà el text íntegre de l’Ordenança a la Subdelegació del 
Govern de l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de 
Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la 
publicació de l’anunci d’aprovació definitiva, fent referència al text íntegre publicat per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Obert el torn de paraules per part de l’Alcaldia, aquest informa que es tracta de la proposta 
que es va retirar de l’ordre del dia de la sessió plenària 11/2012, atès que la Sra. Molas així 
ho va demanar per tal de poder estudiar amb més deteniment el text proposat. 
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La Sra. Molas indica que han estudiat el text proposat i que l’han trobat conforme. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels membre del Ple. 
 
3.- A.P. 003/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMP TE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011.  
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 van ser sotmesos a informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 29 
de novembre de 2012. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 14 de desembre de 2012, al Taulell d’Edictes de la 
Corporació i al web municipal, pel període reglamentari, no s'hi varen formular 
reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 
212 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
2/2004, de 5 de març, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar definitivament el compte general del pressupost de l’any 2011 de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, juntament amb tota la documentació que s’hi 
adjunta. 
  
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la 
Corporació -Il·lm. Sr. Sebastià Riera Cusí- per a l’atorgament dels documents necessaris 
per donar efectivitat al present acord. 
 
Tercer.-  Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que 
determinen els articles esmentats en la part expositiva. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels membres del Ple. 
 
4.- A.P. 004/2013.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4, REGULADORA DE L’IMPOST S OBRE L’INCREMENT 
DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.  
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament, en sessió de data 18 d’octubre de 2012, no va 
aprovar la proposta de modificació provisional de les Ordenances Fiscals per a l’exercici 
2013 i següents formulada per l’Equip de Govern Municipal. 
 
Atès que el passat dia 1 de gener de 2013 va entrar en vigor els nous valors cadastrals en 
el municipi de Santa Maria de Corcó, fruit de la ponència de valoració col·lectiva general 
aprovada per Resolució de la Directora General del Cadastre de data 22 de juny de 2012 
(BOPB de data 25 de juny de 2012). 
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En relació a l’Impost sobre l’Increment de Valors de Naturalesa Urbana, si bé l’article 107.3 
del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveia que 
 

“3. Quan es modifiquessin els valors cadastrals com a conseqüència d’un 
procediment de valoració col·lectiva de caràcter general, es prendrà, com a valor 
del terreny, o de la part d’aquest que correspongui segons les regles contingudes 
en l’apartat anterior [art. 107.2], l’import que resulti d’aplicar als nous valors 
cadastrals la reducció que en cada cas fixin els respectius ajuntaments. Dita 
reducció s’aplicarà respecte de cada un dels cinc primers anys d’efectivitat dels 
nous valors cadastrals. 
 
La reducció tindrà com a límit mínim el 40 per 100 i com a límit màxim el 60 per 
100, aplicant-se, en qualsevol cas, en el seu límit màxim en els municipis els 
ajuntaments dels quals no fixin cap tipus de reducció. Els Ajuntaments podran fixar 
un tipus de reducció diferent per a cada un dels cinc anys d’aplicació de la reducció. 
[...]”. 
 

Dit apartat, però, ha estat modificat substancialment per l’article 4 del Reial Decret Llei 
12/2012, de 30 de març, pel que s’introdueixen diverses mesures tributàries i 
administratives adreçades a la reducció del dèficit públic, amb la introducció del redactat 
següent: 
 

«3. Els ajuntaments podran establir una reducció quan es modifiquin els valors 
cadastrals com a conseqüència d’un procediment de valoració col·lectiva de 
caràcter general. En aquell cas, es prendrà com a valor del terreny, o de la part 
d’aquest que correspongui segons las regles contingudes en l’apartat anterior, 
l’import que resulti d’aplicar als nous valors cadastrals dita reducció durant el 
període de temps i percentatges màxims següents: 
 
a) La reducció, en qualsevol cas, s’aplicarà, com a màxim, respecte de cada un 
dels cinc primers anys d’efectivitat dels nous valors cadastrals. 
 
b) La reducció tindrà com a percentatge màxim el 60 per cent. Els ajuntaments 
podran fixar un tipus de reducció diferent per a cada any d’aplicació de la reducció. 
 
La reducció prevista en aquest apartat no serà d’aplicació als supòsits en els quals 
els valors cadastrals resultants del procediment de valoració col·lectiva al qual es 
refereix siguin inferiors als fins aleshores vigents. 
 
El valor cadastral reduït en cap cas podrà ser inferior al valor cadastral del terreny 
abans del procediment de valoració col·lectiva. 
 
La regulació dels restants aspectes substantius i formals de la reducció s’establirà 
en l’ordenança fiscal.» 

 
D’aquest nou redactat se’n deriven dues consideracions a tenir en compte: 
 

1. L’eliminació del percentatge mínim de reducció del 40 per cent, convertint –per tant- 
en potestativa per als ajuntaments l’aplicació de la reducció de la base imposable 
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quan es modifiquen els valors cadastrals com a conseqüència d’un procediment de 
valoració col·lectiva de caràcter general. 

2. Igualment, en resultar potestativa l’aplicació de la reducció, en cas que no hi hagi 
un pronunciament explícit de l’ajuntament al respecte no resulta d’aplicació el 
percentatge màxim de reducció, sinó que cal entendre que no se n’aplica cap. 

 
Vist el que preveu el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en els seus articles 15 a 19 sobre el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
 
Atès que en aquest cas, l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana no és de venciment periòdic, sinó que es merita en el moment en que es produeix 
el fet imposable –l’increment de valor experimentat posat de manifest a conseqüència de la 
transmissió de la propietat dels terrenys per qualsevol títol o de la construcció o 
transmissió de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els referits terrenys-, 
res impedeix la modificació de l’Ordenança Fiscal corresponent, amb la única salvetat que 
la modificació aprovada no tindrà efectes fins l’endemà del dia en que es publiqui l’acord 
d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al 
Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de 
l’Ordenança Fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana en el sentit següent 
 

Article 8.- Tipus de gravamen, quota i percentatge de reducció del valor 
cadastral 
[...] 
 
3. Com a conseqüència del procediment de valoració col·lectiva de caràcter 
general, i a efectes de la determinació de la base imposable d’aquest impost, 
s'aplicarà als nous valors cadastrals dels terrenys el percentatge de reducció del 50 
per cent. 
 
Aquesta reducció no serà d’aplicació als supòsits en els què els valors cadastrals 
resultants de la modificació a que es refereix el paràgraf anterior siguin inferiors als 
vigents fins aleshores. 
 
El valor cadastral reduït no podrà en cap cas ser inferior al valor cadastral del 
terreny abans del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general. 

 
Segon.- Exposar al públic mitjançant la publicació dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la Província, al tauler d’anuncis municipal i al web municipal els anteriors acords 
provisionals, pel termini de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Tercer.-  Indicar expressament que durant el període d’exposició pública de les 
Ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a 
l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense 
haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats, 
procedint-se a la publicació íntegra dels preceptes modificats. 
 
Obert el torn de paraules per part de l’Alcaldia, el Secretari de la corporació explica els 
motius de la proposta de modificació de l’ordenança, derivada de la modificació legislativa 
posada de manifest en la proposta de resolució, que a la pràctica elimina, si no hi ha 
pronunciament municipal exprés, de la reducció de la base imposable de l’impost en el cas 
de revisió cadastral, que anteriorment –si no hi havia aquest pronunciament- s’establia en 
un 60%. La conseqüència immediata d’aquest fet representa que les liquidacions de 
l’impost tindrien un increment, amb caràcter general, d’aproximadament el doble de la que 
hauria correspost en l’exercici anterior; i que la voluntat de l’equip de govern municipal no 
és aquesta, més si tenim en compte la situació econòmica actual. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels membres del Ple. 
 
5.- A.P. 005/2013.- APROVACIÓ D’INCOACIÓ D’OFICI D’ EXPEDIENT PER A 
L’EXIGÈNCIA –SI S’ESCAU- DE RESPONSABILITAT PATRIMO NIAL PER DANYS 
(ACCIÓ DE REGRÉS). 
 
Per Resolució de l’Alcaldia núm. 071/2012, de 31 de juliol, es va procedir a aprovar el 
compliment voluntari de la sentència núm. 139/2012, dictada en data 30 de març de 2012 
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona en el Recurs contenciós 
administratiu núm. 732/2007-Y i el pagament a favor de la Sra. Ma.V.C.C. –en concepte de 
responsabilitat patrimonial d’aquest Ajuntament- de la quantitat de SETANTA-DOS MIL 
SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS (72.766,02 Eur), segons el 
detall que consta en l’expedient. 
 
El pagament de dites quantitats en concepte d’indemnització a la lesionada es va fer 
efectiu mitjançant transferències bancàries en data 6 d’agost de 2012. 
 
En el Fonament jurídic núm. 6, paràgraf 7, de l’esmentada sentència, s’indica textualment: 
 

“Acerca de la objeción de la Administración demandada en el sentido de que resulta 
preciso identificar al causante de la acción, cabe significar que en el supuesto de 
autos los causantes o responsables de la acción no pueden individualizarse porque 
son autores todas aquellas personas que con su actitud provocan, coadyuvan, 
consienten o permiten la situación de acoso expuesta. Dicho lo cual no puede 
desconocerse que es la actitud del equipo de gobierno y del Alcalde del municipio 
durante aquel período la que provoca la situación descrita.”. 

 
Vist l’informe emès per la Secretaria municipal en relació al procediment a seguir i a les 
persones que durant el període de temps en que es va produir el dany varen exercir 
responsabilitats de govern municipals. 
 
A tal efecte i, de conformitat amb allò establert a l’article 21 del Reglament de 
procediments de les Administracions Públiques en matèria de Responsabilitat Patrimonial, 
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aprovat per Reial Decret 429/1993, de 26 de març, es proposa al Ple de la corporació 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Incoar d’ofici procediment per a l’exigència –si s’escau- de responsabilitat 
patrimonial a les autoritats i personal al servei de les Administracions Públiques pels fets 
descrits en la part expositiva de la present resolució. 
 
Segon.- Nomenar com a instructor del procediment en regidor d’aquesta corporació 
municipal Sr. Joan Callejón Creus, el qual s’entendrà tàcitament acceptat si en el termini 
de tres dies hàbils no hi formula oposició pels motius d’abstenció legalment previstos a 
l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Tercer.-  Notificar els presents acords als interessants, atorgant-los un termini de quinze 
dies per tal que aportin quants documents, informacions o proves estimin pertinents, 
indicant-los que poden promoure –en qualsevol moment de la tramitació de l’expedient- 
recusació de l’instructor nomenat en la forma i per les causes previstes a l’article 29 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 
 
Amb anterioritat a la lectura de la proposta de resolució, i previ abandonament del Ple per 
part dels regidors del grup de Convergència i Unió afectats pel l’expedient que es proposa 
incoar (Srs. Mas i Comas, i Sra. Rodrigo), el Sr. Castells, en nom de l’equip de govern –
atès que l’Alcalde s’inhibeix de participar en el debat i la votació, atès que també està 
afectat per l’expedient- procedeix a llegir el text que es reprodueix a continuació: 
 

Acord per proposar al pel l’aprovació de la incoaci ó d’un expedient per a 
determinar, si en resulten, es responsables del dan y patrimonial suportat per 
l’ajuntament de L’Esquirol arrel de la sentència ju dicial 139 de 2012 i proposta 
de nomenament de l’instructor. 
 

Explicació política 
 
1. Per sentència número 139 de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu número 

2 de Barcelona es declara la responsabilitat patrimonial de l’ajuntament 
demandat en els fets enjudiciats, condemnant-lo a indemnitzar a la recurrent en 
la quantia total de 60.427,05 euros, més les actualitzacions ex article 141.3 de 
la Llei 30/1992 i, si és el cas, els interessos legals ex article 106.2 de la Llei 
29/1998. 

2. Després d’una anàlisi de les consideracions legals i fonaments de dret de la 
sentència, l’equip de govern format per tres regidors de Cabrerès i Progrés i tres 
regidors de l’Agrupació Units per Decidir, el dia 2 de maig de 2012, acorda no 
recórrer la sentència i entaular converses amb la recurrent per a establir el 
detall de les actualitzacions a que fa referència la part dispositiva de la 
sentència i un cop executada la indemnització obrir procediment contra els 
alcaldes afectats. 

3. Hi ha diversos textos legals que estableixen l’exigència a l’administració pública 
a vetllar per la restitució del seu patrimoni, i en el cas que no atengui a aquesta 
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exigència els particulars podran exigir-li-ho davant dels tribunals. Conscients 
d’aquesta responsabilitat l’equip de govern, ara ja format només pels regidors 
de CiP, va encarregar l’estudi dels tràmits i condicions per tal de poder repetir el 
cost de la indemnització contra aquell o aquells que en resultessin responsables 
d’acord amb els termes que estableixi la legislació vigent. 

4. Un dels requisits per a procedir a endegar l’acció de regrés o repetició és que 
s’hagi fet efectiva la indemnització. Un cop aquesta ha estat efectiva hem 
analitzat el procediment legal, hem consultat dues sentències objecte de les 
quals són accions de regrés i hem encarregat al secretari que formuli la 
proposta d’acord de ple que ara expliquem. 

5. D’acord amb la Llei 26/2010 de 3/8 de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (i textos legals equivalents a nivell de 
l’estat espanyol) “2. El procediment s’inicia d’ofici per acord o resolució de 
l’òrgan competent (..) 3. La resolució per la qual s’inicia el procediment s’ha de 
notificar a la persona interessada, i ha d’incloure la designació de la persona 
responsable d’instruir-lo..” (article 48). 

6. Vist que en la sentència es diu que (pàgina 36/40) “són autors totes aquelles 
persones que amb la seva actitud provoquen, coadjuven, consenten o permeten 
la situació d’assetjament exposada. Dit això no es pot desconèixer que és 
l’actitud de l’equip de govern i de l’Alcalde del municipi durant aquell període la 
que provoca la situació descrita”; els possibles responsables, en el grau que la 
instrucció proposi i el ple aprovi, són els que es relacionen, perquè ostentaven 
el càrrec o càrrecs als que es refereix la sentència, en la proposta d’acord 
d’incoació de l’expedient. 

7. La proposta de nomenament de l’instructor en la persona de Joan Callejon 
Creus. Ha estat criteri indiscutible dels membres de l’equip de govern que s’hi 
poden manifestar, que qui ha d’assumir la tasca d’instruir l’expedient és un 
regidor. En la relació dels possibles responsables abans esmentada hi ha 
persones que són o eren membres dels grups municipals de Cabrerès i Progrés 
o de Convergència i Unió o d’IC – Esquerra Republicana de Catalunya. Aquest 
fet ens ha decidit a descartar proposar qualsevol regidor d’algun d’aquests 
grups municipals. Només el grup municipal AUD no té cap relació personal amb 
els fets objecte d’aquest expedient. I d’entre els tres regidors hem descartat el 
senyor Àlex Montanyà Rifà per haver estat en el darrer govern de Convergència 
i Unió. Entre el senyor Joan Callejón i la senyora Alba Molas hem decidit 
proposar el senyor Joan Callejón pel fet que en algun moment ha format part de 
l’equip de govern que va analitzar la sentència de la qual tractem, circumstància 
que no concorre en la senyora Alba Molas. 

 
Així, doncs, l’equip de govern ha acordat encarregar el senyor secretari la redacció 
de la proposta d’incoació d’un expedient per a la possible repetició dels costos de la 
sentència número 139 de 2012, i proposar nomenar-ne instructor al regidor 
d’aquest ajuntament senyor Joan Callejón Creus. 
 
Les justificacions i requisits formals i legals que tenen valor jurídic i transcendència 
com a tals són les que consten en la proposta d’acord que hi ha en l’expedient del 
ple municipal. 
 
Signat: Josep Castells Casellas, Xavier Pàmies Giménez 

 
Llegida la proposta de resolució que s’eleva al Ple municipal i anteriorment reproduïda en 
aquesta acta per part del secretari, el Sr. Montanyà pregunta en relació a la sentència 
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recaiguda en relació a l’adjudicació de les obres de construcció de la Llar d’infants, sobre si 
també s’incoarà un expedient de les mateixes característiques. Indica, al mateix temps, 
que a esquenes de AUD es va pagar la indemnització. En relació al nomenament 
d’instructor proposa que aquest no recaigui sobre un regidor electe i que aquest recaigui 
sobre una persona aliena al municipi, tot afirmant que des d’AUD creuen que és el més 
sensat. 
 
El Sr. Castells li pregunta al Sr Montanyà si això vol dir que les persones vinculades al 
municipi no són imparcials, i  que està fart de sentir a dir que els del poble han de fer les 
coses i ara es proposa que no ho sigui. 
 
El Sr. Callejón li respon que des d’AUD ja s’havia dit a l’equip de govern el què opinaven 
en relació a aquest tema. 
 
El Sr. Castells li diu que aquesta no és la qüestió. 
 
El Sr. Montanyà manifesta que quan hi ha conflicte es busca un mediador, i que algú de 
fora no tindrà influències. Afirma que si l’equip de govern municipal no és capaç de trobar 
algú, ells (AUD) ja ho faran. 
 
El Sr. Castells proposa que es voti la proposta tal i com està. 
 
El Sr. Montanyà, per contra, en proposa la retirada. 
 
El Sr. Castells pregunta als regidors dels grups municipals si hi ha inconvenient en que la 
proposta sigui retirada de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Matavera respon que no. 
 
El Sr. Bagaria respon que no. 
 
El Sr. Pàmies respon que sí. 
 
A la vista que la proposta, tal i com està formulada, no compta amb el suport necessari del 
membres del Ple per a prosperar, el Sr. Castells, assumint –en la seva qualitat de 1r Tinent 
d’Alcalde- les funcions corresponents a l’Alcaldia, atès que l’Il·lm. Sr. Sebastià Riera Cusí 
s’ha inhibit de participar en el debat i votació d’aquest punt de l’ordre del dia, en tenir 
interès directe en l’expedient –en haver estat membre del govern municipal durant l’època 
en que els fets enjudiciats es varen produir-, retira la proposta de l‘ordre del dia del Ple.  
 
Abans de donar inici al debat i votació del següent punt de l’ordre del dia, s’incorporen a la 
sessió els Srs. Mas i Comas i la Sra. Rodrigo. 
 
El Sr. Castells els informa que la proposta precedent ha estat retirada de l’ordre del dia. 
 
El Sr. Montanyà requereix al Sr. Castells que els acabi de donar (als regidors 
reincorporats) la informació. 
 
El Sr. Castells informa que la proposta ha estat retirada de l’ordre del dia perquè els 
regidors d’AUD no estan d’acord amb el nomenament de l’instructor. 
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6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 104/2012 a la 129/2012, i 001/2013 a la 003/2013, dictades els dies 12 de 
novembre de 2012 i 11 de gener de 2013. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
7.- 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 
224/2012 a 260/2012; i 001/2013 a 011/2013, adoptats en sessions de dates 20 i 27 de 
novembre; 4, 11 i 18 de desembre de 2012; i 3 i 8 de gener de 2013. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
8.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes per part de l’alcaldia, es produeixen les intervencions 
dels membres del Ple que s’indiquen a continuació: 
 
El Sr. Alcalde informa al Ple municipal, alhora que fa un prec, sobre la propera proposta 
d’aprovació del pressupost municipal per a l’exercici 2013. Indica que s’ha fet arribar als 
diferents grups municipals un avantprojecte per tal que se l’estudiïn. Informa que ja hi ha 
hagut un primer contacte amb AUD, però no encara amb CiU i ERC per una qüestió de 
calendari. Afirma que la voluntat de l’equip de govern és acostar posicions. El prec que 
formula és que es faci un esforç de trobar dates i fixar un calendari per parlar-ne, i indica 
l’avantprojecte és una proposta oberta amb la voluntat de cercar la possibilitat de vies 
d’acord amb els diferents grups. Demana posar una data del Ple per a la seva possible 
aprovació i proposa que aquesta sigui al voltant del 20 de febrer, partint de la premisa que 
en els propers 3 o 4 dies hi hagi converses amb els grups municipals i que al voltant del dia 
14 o 15 de febrer es puguin tancar acords. La única condició de partida que s’atreviria a 
posar, diu, és que el pressupost tingui dèficit 0, entenen com a tal el no endeutament. 
 
El Sr. Montanyà fa notar que des de l’equip de govern se’ls havia dit que s’havien adjudicat 
els treballs de redacció del text refós de la modificació puntual del POUM que aquest 
Ajuntament té a tràmit, acord que no consta entre els comunicats al Ple, i n’atribueix la 
responsabilitat d’aquesta omissió a l’equip de govern. 
 
El Secretari intervé per informar que mentre donava compte dels acords adoptats per la 
Junta de Govern s’havia adonat d’aquesta omissió, la responsabilitat de la qual s’atribueix 
per un oblit a l’hora d’imprimir-les, tot informant que efectivament l’acord d’adjudicació 
d’aquests treballs existeix (AJGL 012/2013) i que els mateixos s’han encarregat a 
l’arquitecte Miquel Sitjà Domènech per un preu de 2.700 euros més IVA, i adquireix el 
compromís de donar compte de la mateixa, documentalment, en la propera sessió 
ordinària que el Ple celebri i demanant disculpes per aquesta omissió. 
 
El Sr. Montanyà demana ara en relació a la neteja de les fosses sèptiques, sobre per què 
no s’ha fet. 
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El Sr. Alcalde li respon que aquesta neteja s’ha fet fa menys d’una setmana. Esplica que 
ha quedat com un dipòsit únic i que demà venen els tècnics del Consell Comarcal d’Osona 
per veure si es pot reparar. 
 
El Sr. Montanyà pregunta sobre la valoració i les perspectives de futur de la Fira del Llibre 
de Muntanya. 
 
El Sr. Alcalde explica que ahir hi va haver una reunió amb els agents implicats. Que en 
aquesta es va informar sobre el balanç econòmic de l’edició del 2012, amb un dèficit 
aproximat d’uns 3.000 euros. També explica que en l’edició d’enguany hi va haver un cert 
descens de visitants, de causa incerta, i que els llibreters constaten un descens en les 
vendes, però aposten per mantenir la fira, ja que es senten ben tractats. L’Ajuntament de 
Rupit va demanar que la fira s’adaptés, en el seu cas, als espais disponibles, la qual cosa 
representaria reduir la fira. La resta no ho volen fer. 
 
El Sr. Montanyà pregunta si això vol dir que no paguen la part que els correspon. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí. L’Alcalde de Tavertet, explica, va posar de manifest que no 
nota que hi hagi una activitat extraordinària al seu municipi, que en canvi sí que noten per 
la BTT. Com a idea que va sorgir hi ha la de potenciar que hi hagués més activitat als tres 
municipis, que l’organització va recollir i que es va comprometre en 2 o 3 setmanes a fer 
una proposta. 
 
El Sr. Montanyà pregunta ara sobre el Festival Internacional de Música de Cantonigròs, 
sobre si hi ha noves informacions i si hi ha hagut contactes amb els organitzadors. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no, que no n’hi ha hagut, tot manifestant que ni tan sols van 
comunicar a l’Ajuntament que marxaven, i que l’únic que hi ha hagut ha estat el 
nomenament del Sr. Pàmies com a representant de l’Ajuntament en la Fundació. 
 
El Sr. Montanyà demana si hi ha hagut algun avenç en relació a la permuta a realitzar amb 
el Sr. Castells. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no. 
 
El Sr. Montanyà s’interessa pel Mercat de la Terra. 
 
El Sr. Alcalde li diu que hi ha moltes parades de fora. 
 
El Sr. Montanyà li respon que també d’aquí. 
 
El Sr. Alcalde diu que efectivament hi ha moltes parades. Que des de l’Ajuntament 
s’intenta impulsar un Mercat de la Terra amb periodicitat mensual amb parades de 
producte local i amb gent de fora. Que el darrer dia es va fer a la zona de Quatre Camins, 
que el temps no va acabar d’acompanyar i que de les 14 parades n’hi va haver 6. A Rupit 
només devien fer 10 menús, diu, ja que hi va haver poc moviment. Comenta que, malgrat 
els pocs cotxes que es varen aturar, els paraires varen dir que aquesta fórmula podia 
funcionar si hi havia més gent. El cost és molt baix i hi ha l’atractiu del producte local. 
 
El Sr. Montanyà fa els següents apunts a l’equip de govern i al Ple: 
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- El Mercat de la Terra es va crear per dinamitzar el comerç del municipi, i per això 
es va ubicar al centre. 

- La gent del municipi es troba al Mercat de la Terra, de tal manera que esdevé un 
espai de relació social i per gaudir de l’ambient. Si es canvia d’ubicació a les afores, 
la gent gran no hi anirà. 

- Aquesta no és una bona proposta, ja que la idea original fou pensada pels 
comerços d’aquí. 

Conclou la seva intervenció en aquest tema dirigint-se a l’equip de govern i afirmant que si 
es vol acabar amb el comerç del municipi es vagi per aquest camí (referint-se a fórmula 
que s’està implementant), i demana que s’aprofiti la carpa que disposa l’ajuntament per 
dinamitzar, que per això són. 
 
Continua la intervenció, però referint-se ara a un altre tema, que –afirma- preocupa a Sant 
Martí i a tot el municipi, la situació de Patel. 
 
El Sr. Alcalde explica que en relació a la darrera proposta formulada per l’empresa s’hi 
havia observat alguns problemes, com ara el traçat del camí ral, el dimensionat de la 
depuradora i l’afectació vers propietaris veïns. Informa que hi ha hagut contactes entre 
PATEL i DOP, i d’aquests amb l’Ajuntament. Igualment, informa que la proposta inicial 
formulada per PATEL ha estat informada per Urbanisme, i que la nova proposta fou 
presentada 3 dies abans. Quant a les diferències entre una i altra, explica que la proposta 
inicial plantejava el problema de la carretera, mentre que la nova ho elimina, ja que implica 
més sòl a la mateixa banda de Patel, fins al camp de futbol, en detriment del sòl de l’altra 
banda de la carretera. En reunió mantinguda a la Direcció General d’Urbanisme el dia 10 
de gener la proposta fou ben vista per part de l’Agustí Serra (Director General) i en Ricard 
Torras (Cap de Servei), i únicament hi varen formular un parell d’apreciacions que es 
traslladaran a Patel i a DOP aquest mateix dijous a la tarda. Conclou dient que l’empresa 
és ben acollida i ben tractada, i que la voluntat és que les seves instal·lacions quedin 
degudament legalitzada, tot recordant que la setmana passada hi treballaven 568 
persones. 
 
El Sr. Montayà recorda que es va realitzar per part de l’Ajuntament una inversió en plafons 
per a les àrees d’aportació d’escombraries i demana que es posin els que falten per posar. 
 
El Sr. Alcalde explica que n’hi ha dues de xafades i que ha de passar el pèrit de 
l’assegurança per fer-ne una valoració. 
 
El Sr. Montanyà li pregunta si està previst col·locar la resta i si s’ha avançat en relació a 
aquest tema respecte Sant Martí Sescorts. 
 
El Sr. Alcalde explica que sí, que s’ha avançat en aquest tema. 
 
El Sr. Montanyà denota que així com es va tractar en audiència pública temes com ara els 
pressupostos municipals o la BTT, no s’ha fet així en relació a la formulació de sol·licituds 
al PUOSC o a la Xarxa. 
 
El Sr. Alcalde informa que en relació a la convocatòria de la Xarxa Barcelona, s’ha 
sol·licitat l’execució del projecte de la biomassa, la redacció dels projectes de clavegueram 
de Sant Martí, Cantonigròs i el sector del Pedró i del carrer del Puig a l’Esquirol, i 
l’execució d’obres del Centre d’Interpretació. 
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El Sr. Montanyà afirma i recorda que s’ha perdut la subvenció de l’ICAEN per a l’execució 
de les obres de la caldera de biomassa. 
 
El Sr. Alcalde diu que les propostes presentades a la xarxa se n’ha parlat al llarg del darrer 
any. 
 
Ara, el Sr. Montanyà pregunta sobre la xarxa wifi i sobre l’antena que resta pendent 
d’instal·lar. 
 
El Sr. Castells li respon que per ell, o així ho creia, el tema estava tancat, però que ho 
tornarà a parlar per si falta fer alguna cosa aquesta mateixa setmana. 
 
El Sr. Montanyà demana a l’equip de govern que insisteixi en la necessitat que els 
ciutadans respectin l’ordenança d’animals de companyia, ja que hi ha problemes amb 
gossos a l’interior del nucli urbà, que representen un perill especialment a nens i a gent 
gran. 
 
El Sr. Bagaria posa de relleu el seu interès en seguir el tema de Patel. Manifesta, així 
mateix, que cal posar més contenidors a d’altres llocs –referint-se a Sant Martí Sescorts- a 
més dels que s’han previst al Camí de l’Hora, i que ho caldria acabar d’estudiar. 
 
El Sr. Alcalde li comenta que aquest és un tema que està vetllant la veterinària municipal. 
 
El Sr. Bagaria recorda que a l’hidrant que hi ha a Sant Martí hi manca la torreta. 
 
El Sr. Alcalde reconeix que és cert, i que no se n’havia cuidat més, però adquireix el 
compromís de fer-ho. 
 
El Sr. Bagaria li recorda que d’aquest tema se’n va parlar ja fa temps. 
 
Finalment, i abans d’aixecar la sessió, el Sr. Alcalde, el Sr. Alcalde comenta que els dos 
darrers mesos han estat complicats. Recorda l’accident ocorregut en una batuda del 
senglar i de l’accident domèstic ocorregut en els darrers dies, tot dient que volia tenir un 
record per les víctimes, i afirmant que es va ver el què calia i que no es va poder fer més.  
 
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 21.45 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 


