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1. Xerrada Informativa:  Consulta pel nom del munic ipi. 

 
Aquest dijous 7 de novembre de 2013,   es portaran a terme dues xerrades 
informatives, a on s’intentarà aclarir els possibles dubtes sorgits de la possibilitat d’un 
canvi de nom del municipi . Les sessions es faran, 
 

� 7 del vespre. Sala de Plens Ajuntament de l’Esquirol 
� 8 del vespre. Local Social L’Esplai de Cantonigròs 
 

És per això que s’ha convidat a participar-hi i han confirmat la seva assistència, 
 

o Sra. Susanna Marín Dios . Subdirectora General d’Assistència Jurídica i Règim 
Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 

o Sr. Víctor Siles Marc. Cap del Servei de Règim Local del Departament de 
Governació de la Generalitat de Catalunya 

o Oficial Major, del Registre de la Propietat núm. 2 de Vic 
o Un representant  del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 

i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 
 
 

2. Aprovació de les Ordenances Fiscals del Municipi . 
 
El passat dijous dia 31 d’octubre de 2013 l’equip de govern actual va presentar a 
aprovació les Ordenances Fiscals per a l’exercici 2014 d’aquest municipi. 
La proposta a aprovar va ser mantenir congelades la majoria de les Taxes i Impostos 
dels exercicis anteriors, llevat d’afegir, entre d’altres: 
 

• Rebaixar un 5% la taxa d’escombraries per a habitatges , com a foment del 
reciclatge. 

• Rebaixar un 25% la taxa d’escombraries per els solars no edificats. 
• Regularitzar el quadre de tarifes amb un coeficient de 1,8 amb caràcter general 

per a tots els vehicles en relació a l’Impost sobre Vehicles de Tracció 
Mecànica. 

• Afegir un nou abonament d’un paquet d’entrades (10 unitats) que ofereix 
avantatges de tipus econòmic per la prestació de serveis en la piscina 
municipal. 

• Afegir definitivament la taxa per la utilització d’instal.lacions esportives  de 
titularitat municipal (Pavelló). 

 
La proposta es va aprovar amb els vots a favor de AUD i ERC, l’abstenció de CIU i el 
vot en contra de CiP 
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3. Proposta de dedicacions i retribucions dels càrr ecs electes locals 

  
En el mateix Ple del passat dijous dia 31 d’octubre de 2013 l’equip de govern actual va 
presentar a aprovació les dedicacions i retribucions dels càrrecs electes locals. 
La proposta a aprovar va ser la següent: 
 

• Augmentar la dedicació parcial de l’alcaldia d’un 43% a un 90%, amb el 
conseqüent augment de retribució bruta de 16.000 € anuals (1.033 mensuals 
bruts) d’inici de legislatura a 23.851€ anuals (1.987 € mensuals bruts ). 
Retribució que proposa l’equip de govern obtinguda de la mitjana que proposa 
l’Associació de Municipis de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya 
per a municipis de menys de 5.000 i afegir un descompte del 5% en consonància 
a les retallades sofertes pel personal laboral. I, que suposen una retribució total 
proporcionalment inferior a la retribució de l’alcaldia a l’inici de la legislatura i a la 
de l’anterior legislatura, amb una dedicació exclusiva del 100%, i una retribució 
de  31.999 € anuals bruts. 

• Mantenir la dedicació parcial dels tinents d’alcalde en un 22% i no només 
mantenir-ne les retribucions sinó  legalitzar-ne la part corresponent a 
dietes/indemnitzacions, ja que fins a data d’avui aquestes no tributaven. Quedant 
aquestes retribucions en un import total i idèntic al de l’inici de la legislatura de           
7.200 € anuals (600€ mensuals bruts) 

 
La proposta no va prosperar. AUD i ERC hi van votar a favor i, CIU i CIP hi van votar en 
contra. Per tant, es mantindran les mateixes retribucions pels càrrecs electes que es 
van aprovar a l’inici de la legislatura. 
 

4. Aquest full que avui rebeu i que properament us farem arribar també en format 
digital, l’anomenem L’ALTAVEU MUNICIPAL, i vol ser una eina de comunicació més 
directe i eficaç per tal de posar en contacte ràpidament Ajuntament i veïns. Veient que  
internet ha esdevingut un canal de difusió ràpid i immediat i que el seu ús és cada dia 
més habitual, creiem que és un canal per utilitzar i és per això que agrairíem a aquelles 
persones que volen rebre informació de l’Ajuntament i utilitzen habitualment aquest 
canal ens facilitessin les seves dades de contacte (email) per així agilitzar la tramesa, 
tant de L’ALTAVEU MUNICIPAL  de notícies i informació, com del BUTLLETI 
MUNICIPAL  en format digital que editarem trimestralment, com fins ara, i on ampliarem 
les notícies de L’ALTAVEU MUNICIPAL i n’hi afegirem d’altres.  
 
Agrairíem que ho féssiu arribar a les oficines de l’Ajuntament o al correu electrònic: 
vilellamm@diba.cat  
 
En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades 
de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 
de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides pels 
canals abans esmentats, seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de l’Ajuntament de Santa 
Maria de Corcó per tal d’informar als veïns d’una manera eficient. Tammateix us informem que podeu 
exercir els drets, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les oficines de l’Ajuntament de Santa Maria 
de Corcó amb domicili al C/ nou, 1, adreça electrònica: st.m.corco@diba.cat . 


