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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 07/2013  
 
NÚM.: 07/2013 
DATA SESSIÓ: 5 D’OCTUBRE DE 2013 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORD PLENARI: A.P.- 040. 
HORA: 12.00 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 
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sra. Alba Molas Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Joan Matavera 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. 040/2013.- RENÚNCIA AL CÀRREC D’ALCALDE I PROCÉS DE NOMENAMENT 
DE NOU ALCALDE DEL MUNICIPI.  
 
Per part del Secretari es procedeix a donar lectura a la instància de renúncia al càrrec 
d’alcalde del municipi de Santa Maria de Corcó, presentada al Registre General de 
l’Ajuntament en data 2 d’octubre de 2013 per part del Sr. Sebastià Riera Cusí. 
 
El Sr. Alcalde inicia la seva intervenció manifestat que l’acte que s’està realitzant és la 
formalització d’una cosa ja sabuda. La data del dia 11 de juny de 2011 serà recordada 
perquè es va generar molta expectativa, i que la d’avui és molt important i que recordaran 
–referint-se a ell i al grup de Cabrerès i Progrés-. D’aquest temps cada ú en farà el balanç 
que en consideri segons la seva versió. 
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Continua demanant disculpes per si en algun moment durant aquests 28 mesos ha fet 
alguna cosa que no tocava o per alguna mala interpretació, però que ha actuat sempre 
amb total i absoluta honestedat. 
 
Mostra el seu agraïment a “aquests dos artistes que tinc al constat” –referint-se als Srs. 
Castells i Pàmies- amb els quals hem estat la cara visible de CiP, tot agraint també el 
suport i la col·laboració de la resta de gent del grup. No he sigut, diu, un alcalde 
presidencialista, i posa d’exemple la “reinvenció, 30 anys després” de la Junta de Govern 
Local”, on tots els acords s’han adoptat amb el seu suport. No els ho podré agrair mai –
afirma- i “Gràcies per ser com sou” els diu. 
 
També dóna les gràcies a la gent de Cabrerès i Progrés que, estan a l’ombra, també han 
ajudat, a tots ells moltes gràcies. 
 
A la gent de la casa, referint-se als treballadors municipals, són un patrimoni que intuíem i 
que ara sabem, mai hem tingut un no per resposta. Comprovar-ho ha estat un plaer, diu. 
 
Als de cas, referint-se a la seva família, els horaris s’han descontrolat, hem tingut menys 
temps per estar junts i més mal humor. “Recuperarem el temps”, els diu. 
 
Quan es van presentar a les eleccions, explica, ho van fer amb un programa genèric, 
sense grans objectius, ja que no sabien com estava tot, però ara sí. Sap greu, però relatiu, 
no poder aprofitar-ho, però intentarem passar-ho als que comencen. 
 
S’han editat 9 fulls informatius, que han intentat reflectiu objectivament el que ha passat 
durant aquest temps al poble. Ha estat una eina oberta als grups, que aquests no han 
aprofitat. 
 
Es va intentar impulsar la participació ciutadana amb els debats previs al Ple, que van 
funcionar relativament, però que es va intentar. En Pep (referint-se al Sr. Castells) va 
impulsar el reglament de participació ciutadana, que és un instrument que cal aprofitar, i 
posa com a exemple el procés arrencat amb la petició de canvi de nom del municipi. És un 
camí iniciat que cal aprofitar, diu. 
 
S’ha volgut, amb el Consell Ciutadà, recollir, sentir i pensar les inquietuds de totes les 
entitats, que s’ha reunit dues vegades a l’any. Si no ho hem fet més ha estat per manca de 
temps. 
 
Quan a les infraestructures, comenta que es va acabar el pavelló, que qualifica de 
macroobra. El 2012, amb la crisi econòmica, el PUOSC se’n va anar per terra, amb una 
actuació concedida a Sant Martí però que no s’executa per manca de diners de la part que 
hi aporta la Generalitat, i que ara mateix es troba en un calaix. Explica també que el dimars 
passat es va obrir el sobre núm. 2 de la caldera de biomassa. 
 
Es mostra molt orgullós de la racionalització de la despesa que han dut a terme, situant 
l’endeutament al 29,6%, i que en Xevi (referint-se al Sr. Pàmies) ha aguantat les queixes 
de les entitats que han vist reduïdes les subvencions atorgades des de l’ajuntament. 
Podem anar per tot arreu amb el cap ben alt. 
 
La voluntat del dia a dia era donar resposta a tothom, fos qui fos, i l’objectiu atendre les 
peticions en 4 dies, cosa que s’ha aconseguit amb alguna excepció. 
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La història no sé que dirà –diu- però segur que el cas de l’Esquirol és únic a la comarca, 
amb 3 persones de 11 governant un ajuntament. L’explicació cal cercar-la en 
l’animadversió entre grups. En aquest moments podrien continuar sent aquí, però no ho 
farem, i el dijous hi haurà un nou equip de govern municipal. El que ens mou és el respecte 
a la democràcia fins a l’últim extrem. 
 
Dona les gràcies al Secretari. 
 
Al Sr. Mas, en relació a un escrit aparegut en la premsa comarcal, li diu que l’equip de 
govern no ha amagat res al Tribunal de Cuentas. La documentació que ha demanat l’ha 
demanada al secretari i aquest ha enviat tot el que ha trobat. “És greu”, diu, “no et pots fiar 
d’algú així si et proposa ser company de viatge”. 
 
En relació als assumptes judicials, posa èmfasi en les sentències que s’han anat dictant 
contràries a l’Ajuntament, i que aquestes sempre han estat posades en coneixement. Diu 
que no se n’ha produït cap de nou, “bé, un sí”, en referència a un tema que qualifica de 
menor, sobre la titularitat d’un camí, respectant, això sí, a qui l’ha interposat. 
 
Quan al futur, diu que és agosarat fer prediccions, però no amaga que des de CiP tenen 
les seves pors i intuïcions, però que espera que siguin infundades. 
 
Adreçant-se als regidors d’AUD els diu que el dia 10, Cabrerès i Progrés donarà suport al 
seu candidat, si el presenten, i que ho faran per respecte als 200 i escaig de vots que va 
obtenir aquesta formació a les passades eleccions municipals, i passaran a l’oposició. 
“Serem aquí ho notareu. Tindreu el nostre suport si la proposta encaixa en els nostres 
principis, i quan no sigui així serem bel·ligerants, sobretot si es passen determinats límits” 
els diu. 
 
Conclou la seva intervenció donant les gràcies a tots, tot indicant que el grup de Cabrerès i 
Progrés serà a l’ajuntament els dimarts a la tarda, tot afirmant que se’n van amb satisfacció 
i la consciència tranquil·la i que ha estat un plaer. 
 
Seguidament, el secretari explica quin és el procediment per cobrir la vacant, llegint els 
articles d’aplicació. Així, diu, segons preveu la legislació de règim local, concretament 
l’article 40 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre 
 

Article 40 
1. L’elecció i destitució de l’Alcalde es regeix pel que es disposa en la legislació 
electoral, sense perjudici de l’aplicació de les normes relatives al règim de sessions 
plenàries de l’Ajuntament. 
2. Qui resulti proclamat Alcalde prendrà possessió davant el ple de la Corporació, 
d’acord amb la forma general establerta per a la presa de possessió dels càrrecs 
públics. 
3. Si no es trobés present en la sessió de constitució, serà requerit per prendre 
possessió en el termini de 48 hores, igualment davant del Ple corporatiu, amb 
l’advertiment de que, en cas de no fer-ho sense causa justificada, s’estarà a allò 
disposat en la legislació electoral per als casos de vacant en l’Alcaldia. 
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4. L’Alcalde podrà renunciar al seu càrrec sense perdre per això la seva condició de 
Regidor. La renúncia s’haurà de fer efectiva per escrit davant del Ple de la 
Corporació, que haurà d’adoptar acord de coneixement dins dels deu dies 
següents. 
En tal cas, la vacant es cobrirà en la forma establerta en la legislació electoral. 
5. Vacant l’Alcaldia per renúncia del seu titular, defunció o sentència ferma, la 
sessió extraordinària per a l’elecció de un nou Alcalde es celebrarà, amb els 
requisits establerts en la legislació electoral, dins dels deu dies següents a 
l’acceptació de la renúncia pel Ple, al moment de la defunció o a la notificació de la 
sentència, segons els casos. 
6. En el supòsit que prosperi una moció de censura contra l’Alcalde, aquest cessarà 
en el seu càrrec en el moment de l’adopció de l’acord. Qui resulti proclamat com a 
Alcalde haurà de prendre possessió del càrrec en la forma establerta en els 
apartats 2 i 3 d’aquest article. 
 

Concretament, l’article 198 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, estableix el següent: 
 

Article 198 
En els supòsits diferents als previstos en els articles 197 i 197 bis, la vacant en 
l’Alcaldia es resol de conformitat a allò previst a l’article 196, considerant-se a 
aquests efectes que encapçala la llista en la que figurava l’Alcalde el següent de la 
mateixa, a no ser que renunciï a la candidatura. 

 
Remesos a l’article 196 de la LOREG, ja que no són d’aplicació els articles 197 (moció de 
censura) i 197 bis (Qüestió de confiança), aquest estableix que: 
 

Article 196 
En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció 
d’Alcalde, d’acord amb el següent procediment: 
a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves corresponents 
llistes. 
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors es proclamat 
electe. 
c) Si cap d’ells obté aquesta majoria, és proclamat Alcalde el Regidor que encapçali 
la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent 
municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig 
En els Municipis compresos entre 100 i 250 habitants poden ser candidats a 
Alcalde tots els Regidors: si algun dels candidats obté la majoria absoluta dels vots 
dels Regidors és proclamat electe; si cap obtingués dita majoria serà proclamat 
Alcalde el Regidor que hagués obtingut més vots populars en les eleccions de 
Regidors. 

 
Així doncs, el Ple, assabentat de la renúncia, haurà d’acceptar-la. 
 
Formulada per la Presidència la pregunta “S’accepta la renúncia ?, aquesta és acceptada 
per assentiment dels presents. 
 
Acceptada la renúncia al càrrec d’Alcalde ocupat pel Sr. Sebastià Riera, a partir d’aquest 
moment i fins que no es celebri el Ple per a l’elecció del nou Alcalde, el Primer Tinent 
d’Alcalde, Sr. Josep Castells Casellas, exercirà automàticament, mentrestant, com a 
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Alcalde en funcions, tal i com preveu l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local: 
 

Article 23 
3. Els Tinents d’Alcalde substitueixen, per l’ordre del seu nomenament i en els 
casos de vacant, absència o malaltia, a l’Alcalde,essent lliurement designats i 
remoguts per aquest d’entre el membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta 
no existeixi, d’entre els Regidors. 

 
En el mateix sentit s’expressa l’article 55 del Text refós de la Llei municipal i de Règim local 
de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril: 
 

Article 55 
Tinents d’alcalde o d’alcaldessa 
L’alcalde o alcaldessa designa i revoca lliurement els tinents d’alcalde d’entre els 
membres de la comissió de govern i quan no n’hi ha, d’entre els regidors. Els 
tinents d’alcalde substitueixen l’alcalde o alcaldessa, per ordre de nomenament, en 
els casos de vacant, d’absència o de malaltia. 

 
Per part de la Presidència en funcions s’anuncia com a data per a la celebració del Ple 
extraordinari per a l’elecció del nou Alcalde el proper dia 10 d’octubre, a les 20.00 hores, 
prèvia l’oportuna convocatòria amb el procediment habitual. 
 
L’Alcalde en funcions dona per finalitzada la sessió quan són les 12.25 hores, de la qual, 
com a secretari, en dono fe. 
 
         Vist i plau  
El secretari        L’alcalde (e.f.) 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Josep Castells Casellas 


