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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 05/2013  
 
NÚM.: 05/2013 
DATA SESSIÓ: 10 DE SETEMBRE DE 2013 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 029 a 033. 
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. Pep Mas Falgueras 
Sr. Antoni Comas Danés 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Joan Matavera Rifà 
Sra. Alba Molas Rifà 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
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. 029/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES A CTES DE LES SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 04/2013,  de 18 de juliol de 2013 
 
Sense que es formulin més esmentes, l’acta és sotmesa a consideració del plenari, 
resultant aprovada per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 030/2013.- APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADR Ó D’HABITANTS DE 
SANTA MARIA DE CORCÓ –REALITZADA PER LA DIPUTACIÓ D E BARCELONA-  
CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012, I DELS RESULTATS DE  LA REVISIÓ ANUAL 
DE PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.  
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Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants corresponent al municipi de Santa Maria de 
Corcó, realitzada per part de la Diputació de Barcelona, i corresponent a l’exercici de 2012. 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’ha facilitat a aquest Ajuntament la xifra de 
població a 1 de gener de 2013. 
 
Atès que d’acord amb la normativa vigent, cal procedir a l’aprovació la gestió del Padró 
d’Habitants d’aquest municipi realitzada per la Diputació de Barcelona, en la data de 
referència. 
 
Vistes les facultats atribuïdes al Ple de la corporació  
 
En ús de les atribucions plenàries de l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 81 
del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, aprovat per Reial Decret 
1690/1986, de 11 de juliol. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer. - Aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de Santa Maria de Corcó –
realitzada per la Diputació de Barcelona-, i els resultats de la revisió anual del Padró 
municipal d’habitants, de la qual resulta que la xifra oficial de població del municipi de 
Santa Maria de Corcó a 1 de gener de 2013 és de 2.203 habitants, dels quals 1.113 són 
homes i 1.090 són dones. 
 
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 de quants documents siguin 
necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats. 
 
Tercer.-  Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona i a l’Institut Nacional 
d’Estadística per al seu coneixement i als efectes corresponents. 
 
Sense que hi hagi intervencions per part dels membres del Plenari, la proposta es sotmet a 
votació, resultant aprovada per unanimitat dels vuit (8) regidors presents en la sessió. 
 
3.- A.P. 031/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE FORMU LACIÓ DE FESTES LOCALS 
DEL MUNICIPI DE SANTA MARIA DE CORCÓ PER A L’ANY 20 14. 
 
Atès el que preveuen l’article 37 del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel 
Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març; l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 
28 de juliol; i l’Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
EMO/202/2013, de 22 d’agost, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals 
per a l'any 2014 a Catalunya. 
 
Atès que els municipis han de proposar dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, al 
Conseller, qui les fixarà mitjançant ordre. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l'adopció dels següents 
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ACORDS: 
 
Primer.-  Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, que 
fixi com a festes locals (retribuïdes i no recuperables) del municipi de Santa Maria de 
Corcó per a l’any 2014, els dies següents: 
 

1a Festa Local: 
Comú per a tot el municipi:    17 d’abril (Dijous Sant) 
 
2a Festa Local: 
Per al nucli de Santa Maria de Corcó: 9 de juny (Dilluns de pasqua 

granada) 
Per al nucli de Cantonigròs: 16 d’agost (Sant Roc) 
Per al nucli de Sant Martí Sescorts: 11 de novembre (Sant Martí) 

 
Segon.-  Notificar la present resolució al Conseller d’Empresa i Ocupació, i donar-la a 
conèixer al municipi. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels vuit (8) membres del Ple presents en la sessió. 
 
4.- A.P. 032/2013.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL 
D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE SANTA MARIA DE CORCÓ . 
 
El Consell Comarcal d’Osona, en el marc d’una actuació d’assistència i cooperació local als 
municipis de la comarca d’Osona, ha posat a disposició d’aquests un model d’Ordenança 
Reguladora de l’administració Electrònica, l’aprovació definitiva de la qual ha estat publicada 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 de juliol de 2013; al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona, núm. 133, de 11 de juliol de 2013, al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 6415, de 11 de juliol de 2013; al tauler d’anuncis i al web corporatiu. El seu 
text íntegre ha estat publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de juliol 
de 2013. 
 
El Consell Comarcal d’Osona ha ofert als ajuntaments de la comarca 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: 
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Primer.-  Aprovar inicialment l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica de 
Santa Maria de Corcó. 
 
Segon.-  Indicar que el text de l’Ordenança és el publicat en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona, de data 3 de juliol de 2013. 
 
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, en 
el tauler municipal d’anuncis i al web municipal, 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 pel 
Consell Comarcal d’Osona. 
 
Sense que produeixin intervencions, l’Alcaldia sotmet la proposta a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels vuit (8) membres del Ple presents en la sessió. 
 
5.- A.P. 033/2013.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPER ACIONS DE DELIMITACIÓ 
TERRITORIAL ENTRE ELS MUNICIPIS DE RUPIT I PRUIT I SANTA MARIA DE 
CORCÓ. 
 
Vista l’acta de les operacions de delimitació entre els terme municipals de Rupit i Pruit i 
Santa Maria de Corcó, realitzada el dia 23 de maig de 2013 i en la qual també hi va assistir 
la comissió de delimitació de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas, per veure’s afectada la 
posició de la fita comuna dels tres termes municipals. 
 
Vist que en l’acta signada es reconeix la línia de terme de Rupit i Pruit i Santa Maria de 
Corcó, per les fites F1 a la F8, on es descriu la seva situació i les coordenades UTM; es 
trasllada la fita comuna dels tres termes municipals i s’afegeix una nova fita comuna als 
termes municipals de Rupit i Pruit, La Vall d’en Bas i Santa Maria de Corcó, fita F10, 
passant a ser la fita dels tres termes en lloc de la fita F9. 
 
D’acord amb el procediment regulat al Decret 244/2007, de 6 de novembre, en relació a la 
normativa concordant aplicable en matèria de règim local, procedeix, l’aprovació de l’acta 
per part del Ple de l’Ajuntament. 
 
Per tot el que s’ha exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó 
l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de 
Rupit i Pruit i Santa Maria de Corcó, formalitzada i signada el dia 23 de maig de 2013, i 
signada també per la comissió de delimitació de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, per 
trasllat de la fita comunica i adició d’una nova fita comuna entre als termes municipals de 
Rupit i Pruit, La Vall d’en Bas i Santa Maria de Corcó, fita F10, passant a ser la fita dels ter 
termes en lloc de la fita F9. L’acta signada forma part integrant d’aquest acord. 
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Segon.- Notificar l’adopció del present acord a la Direcció General d’Administració Local, a 
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i als Ajuntaments de Rupit i Pruit i de La Vall d’en Bas, 
als efectes oportuns. 
 
Sense que produeixin intervencions, l’Alcaldia sotmet la proposta a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels vuit (8) membres del Ple presents en la sessió. 
 
6.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 107/2013 a la 118/2013, dictades els dies 19 de juliol i 30 d’agost 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 
119/2013 a 140/2013; adoptats en sessions de dates 16, 23 i 30 de juliol 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: 
 
La Sr. Alcalde informa de la finalització del termini de presentació d’ofertes per a la 
contractació del projecte de la xarxa de calor (biomassa). De cara a la mesa de 
contractació proposa que hi hagi un representant de cada grup. El grup d’ERC declina 
l’oferiment, i els grup de CiU i AUD l’accepten, comprometent-se a facilitar el nom del 
regidor o regidora que pretenen que es nomeni. 
 
El Sr. Alcalde anuncia que el dia 5 d’octubre, prèvia convocatòria, es celebrarà el Ple per al 
relleu en l’alcaldia, seguint el procediment establert en la legislació aplicable. 
 
Igualment, el Sr. Alcalde informa de la notificació de la sentència rebuda en data 3 de 
setembre sobre el PA2, i indica que el pronunciament estima el recurs interposat en el seu 
dia contra l’ajuntament. 
 
El Sr. Montanyà pregunta sobre el resultat econòmic de la temporada de piscina. 
 
El Sr. Alcalde i el Sr. Castells l’informen que a data d’avui hi ha hagut 16.000 euros 
d’ingressos i que al pressupost se n’hi havien consignat 18.000 euros, i que tenint en 
compte les condicions meteorològiques d’aquest estiu el resultat econòmic es considera 
prou bo. 
 
El Sr. Montanyà pregunta sobre quina valoració fa l’equip de govern del Mercat de la Terra. 
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El Sr. Alcalde li respon que no s’han assegut a fer-la encara. 
 
El Sr. Montanyà pregunta sobre la previsió de subvenció del Departament d’Ensenyament 
per a les Llars d’Infants municipals per al curs vinent, tot indicant que s’està difonent que 
aquesta podria ser de 0 euros. 
 
El Sr. Castells li contesta que aquest extrem ha sortit publicat a la premsa, però que no hi 
ha hagut cap confirmació per part del Departament. 
 
El Sr. Montanyà demana explicacions sobre la proposta que s’ha fet a dues educadores de 
l’escola bressol. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi ha 12 nens menys que l’any anteriors, fet que fa reduir els 
ingressos en 20.000 euros i que si hi afegim la baixada en la subvenció tot plegat 
representa uns 30.000 euros més de dèficit. Es va comentar al Departament 
d’Ensenyament i aquests van indicar que el que es requeria era un educador per grup 
classe. Amb aquesta afirmació era possible, diu, prescindir d’una persona, però es va optar 
per mantenir les tres persones actuals. La proposta que se’ls va fer passa per una reducció 
del complement de producció i de direcció, proporcionalment. L’alternativa era un 
acomiadament. Informa també que la Sra. Fonseca està de baixa des d’ahir al matí i que 
per urgència s’ha contractat una substituta fins a la seva reincorporació. 
 
El Sr. Montanyà, en relació a la Fira del Llibre de Muntanya, pregunta si ja està confirmat 
que es farà a Vic o si encara hi ha possibilitats que es faci aquí. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’ha confirmat que no es farà aquí. L’organització apunta a 
poca implicació del teixit del territori i per això es va valorar fer la fira a Vic, dins de la Fira 
de Muntanya, amb la possibilitat de tornar en properes edicions. Això és el darrer que ens 
van comunicar, diu. 
 
El Sr. Montanyà pregunta sobre quina valoració es fa sobre l’Acta de Liquidació Provisional 
feta pel Tribunal de Cuentas. 
 
El Sr. Alcalde comenta que la conclusió és que no es pot continuar amb el procés d’acord 
amb una sentència del Tribunal Suprem, però que no obstant això li havien dit que ho 
trametrien a la Fiscalia. 
 
El Sr. Montanyà pregunta ara sobre la “denuncia” feta per l’aparellador sobre l’activitat del 
Pavelló. 
 
El Secretari informa que el pavelló municipal, com a tal instal·lació, no requereix de 
llicència d’activitats, qüestió aquesta confirmada amb els serveis tècnics del Consell 
Comarcal d’Osona, cosa que no vol dir que no hagi de complir les condicions necessàries. 
Igualment, s’ha parlat amb els serveis territorials del Departament d’Interior pel tema de la 
comunicació o autorització per a activitats recreatives, i s’ha informat que igualment no era 
necessari, llevat en el moment puntual que es duguessin a terme activitats de caràcter 
extraordinari, moment en el qual s’hauria de fer la comunicació o obtenir l’autorització 
corresponent. 
 
El Sr. Bagaria pregunta sobre el tema de l’hidrant a Sant Martí. 
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El Sr. Alcalde li respon que hi van anar amb en Ton (referint-se al Sr. Comas), i que hi ha 
d’haver algú que ho desxifri, que hi ha muntat i com. Indica que no hi ha res muntat, ja que 
s’hi va anar el mes d’agost. 
 
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 20.40 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 


