ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 002/2009
DATA SESSIÓ: 26 de març de 2009
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: AAPP 008-019
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:30 A LES 23:00 HORES
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Josep Mas Falgueras
Jaume Serra Farrés
Antoni Comas Danés
Mª Assumpta Rodrigo Carbó
Àlex Montañà Rifà
Ramon Codina Vinyets
Elisa Crehuet Wemmberg
Josep Vilaregut Matavacas
Josep Castells Casellas
Ventura Bagaria Canal
Ignasi Garolera Coromina
DURANT LA SESSIÓ:
Cap
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Cap
SECRETARI
Jordi Tena i Galindo
A.P.-08.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària 1/2009, de 21 de gener,
Es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió plenària extraordinària 1/2009, de 21 de gener,
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
de l’acord adoptat.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P..-09.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA
DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA
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Vistes les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 338/08, de 15 de desembre, fins a
la 85/09, ambdues incloses,
Es proposa al Ple:
Primer.- Ratificar les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 338/08, de 15 de
desembre, fins a la 85/09, ambdues incloses, excepte la resolució 351/08, ja ratificada, i les
resolucions 15/09, 19/09, 30/09, 46/09 i 53/09.
Segon.- Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
de l’acord adoptat.
El Sr. Castells pregunta sobre la resolució que autoritza atorgar informació a un regidor, ja
que es tractaria d’un assumpte sobre el qual poden haver-hi interessos personals i pot
haver-se utilitzat el càrrec de regidor per obtenir les dades.
El Sr. Secretari diu que legalment se li podia donar la informació.
El Sr. Castells pregunta sobre el contracte de la Sra. Isabel Carceller, aclarint el Sr.
Secretari que es tracta d’un contracte menor de serveis.
A continuació, el Sr. Castells pregunta per la factura on consta com a concepte “estudi
desenvolupament mercat gastronòmic”, aprovada per resolució 358/08. El Sr. Alcalde diu
que no recorda de què es tracta, mentre que el Sr. Montañà diu que es tracta d’un projecte
finançat per Diputació de Barcelona.
Els regidors de Cabrerès i Progrés expliquen que han vist en una resolució que s’ha
declarat la caducitat del procediment d’aprovació del projecte de l’Unitat d’Actuació 11, i
pregunten com és que l’autor del projecte, Sr. Sellés, reclama una factura pendent.
El Sr. Alcalde respon que el Sr. Sellés va fer una altra actuació i se li va pagar, però que en
aquesta hi havia un problema tècnic segons l’Arquitecte i que per això no se li ha pagat.
El Sr. Codina ho confirma.
El Sr. Castells comenta que la data de finalització de l’obra de la primera fase del pavelló,
tal com consta, és anterior a la modificació del contracte aprovada, i que si és un error
s’hauria de fer constar.
Així mateix, el Sr. Vilaregut comenta que hi ha una factura per una obra complementària a
l’actuació de la primera fase del pavelló, aplicada a la mateixa partida pressupostària,
responent l’Alcalde que es tracta d’un contracte menor diferent, per portar graves.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-10.-RATIFICACIÓ DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA 15/09, 19/09, 30/09, 46/09
i 53/09
Havent-se dictat les següents resolucions, en relació amb l’aprovació de certificacions
d’obra, el Pla Local de Joventut 2009-2011 i l’aprovació d’un conveni amb el Bisbat:
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“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 15/09
Santa Maria de Corcó, 30 de gener de 2009
L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, a través de la regidoria de Joventut, ha elaborat un
Pla de Dinamització Juvenil o Pla Local de Joventut per als anys 2009-2011, als efectes de
fixar les polítiques de joventut a desenvolupar, d’emancipació i de participació, durant el
període.
Es disposa d’una subvenció de 6.315,55€, per als projectes per a joves que els
ajuntaments, mancomunitats de municipis, consorcis constituïts per ens locals i entitats
municipals descentralitzades elaborin el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya i
que preveuen projectes d’activitats, regulades en l’annex 1 de l’Ordre ASC/54/2008, de 13
de febrer, i en el marc de la Reoslució ASC/835/2008, de 13 de març (DOGC núm.5097,
de 26 de març de 2008).
Atès que el Pla requereix ser aprovat urgentment per conservar la subvenció rebuda, cal
fer l’aprovació per resolució d’Alcaldia, a ratificar en Ple.
Per tant,
RESOLC:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2009-2011 del municipi de Santa Maria de
Corcó.
Segon.- Notificar la present resolució a la Secretaria de Joventut als efectes oportuns.
Tercer.- Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió que se
celebri.
Així ho disposo,
L’Alcalde,
Josep Mas Falgueras

Davant meu,
El Secretari
Jordi Tena Galindo

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 19/09
Santa Maria de Corcó, 2 de febrer de 2009
Vist, que en relació a l’execució de l’obra 2a Fase de l’Edifici Plurifuncional, que està
portant a terme aquest Ajuntament, ha estat presentada en aquesta Corporació, la 2a
certificació d’obra.
Vist que l’Arquitecte municipal ha informat favorablement les certificacions presentades per
la direcció de l’obra de referència.
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Vist l’informe favorable emès pel secretari interventor, sobre previsió i consignació
pressupostària.
De conformitat amb les atribucions que tinc conferides en virtut de la normativa aplicable
en matèria de Règim Local,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici
plurifuncional. Pav-2”, datada el 31 de desembre de 2008, i amb un import de 55.081,92
euros.
Segon.- -Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat de l’acord adoptat.
Tercer.- Incorporar a l’expedient la certificació, un cop signada, als efectes oportuns.
Quart.- Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri.
Així ho disposo,

L’Alcalde,
Josep Mas Falgueras

Davant meu,
El Secretari Interventor
Jordi Tena i Galindo

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 30/09
Santa Maria de Corcó, 6 de febrer de 2009
Vist, que en relació amb l’execució de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, que
està portant a terme aquest Ajuntament, ha estat presentada en aquesta Corporació, la 1a
certificació d’obra.
Vist que l’Arquitecte municipal ha informat favorablement les certificacions presentades per
la direcció de l’obra de referència.
Vist l’informe favorable emès pel secretari interventor.
De conformitat amb les atribucions que tinc conferides en virtut de la normativa aplicable
en matèria de Règim Local,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”,
datada el 9 de gener de 2009, i amb un import de 116.712,17 euros.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
de l’acord adoptat.
Tercer.- Incorporar a l’expedient la certificació, un cop signada, als efectes oportuns.
Quart.- Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri.
Així ho disposo,
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L’Alcalde,
Josep Mas Falgueras

Davant meu,
El Secretari Interventor
Jordi Tena i Galindo

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 46/09
Santa Maria de Corcó, 19 de febrer de 2009
L’any 2006 es van instal·lar antenes de wifi a la torre del camp de futbol de Cantonigròs a fi
de possibilitar la connexió a internet per aquesta via. No obstant això, l’emplaçament
escollit no ha resultat plenament satisfactori, ja que la cobertura no abastava tot el nucli.
Per tal de solucionar aquesta deficiència, existeix la possibilitat de traslladar les antenes al
campanar de la parròquia de Cantonigròs, mitjançant la formalització d’un conveni amb el
Bisbat de Vic.
Mitjançant el conveni de referència, el Bisbat cedeix l’ús de l’espai necessari de la torre de
la parròquia de Cantonigròs per a la instal·lació de les antenes, essent les despeses de
trasllat i manteniment a càrrec de l’Ajuntament. Així mateix, el Bisbat demana que
l’Ajuntament contracti una assegurança que cobreixi possibles sinistres derivats de la
situació de les antenes al campanar.
Atesa la necessitat existent de millorar l’accés a les noves tecnologies al nucli de
Cantonigròs,
RESOLC:
Primer.- Aprovar el conveni entre el Bisbat de Vic i l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó
de cessió d’ús per part del Bisbat de l’espai necessari del campanar de la parròquia de
Cantonigròs per situar-hi tres antenes wifi.
Segon.- Dur a terme els tràmits necessaris per formalitzar el conveni referit al punt primer.
Tercer.- Notificar la present resolució al rector de la Parròquia de Sant Roc de Cantonigròs,
del Bisbat de Vic, als efectes oportuns.
Quart.- Sotmetre a ratificació la present resolució en la propera sessió plenària que se
celebri.
Així ho disposo,
L’Alcalde,
Josep Mas Falgueras

El Secretari,
que en dona fe
Jordi Tena i Galindo

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 53/09
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Santa Maria de Corcó, 26 de febrer de 2009
Vist, que en relació a l’execució de l’obra 2a Fase de l’Edifici Plurifuncional, que està
portant a terme aquest Ajuntament, ha estat presentada en aquesta Corporació, la 3a
certificació d’obra.
Vist que l’Arquitecte municipal ha informat favorablement la certificació presentada per la
direcció de l’obra de referència.
Vist l’informe favorable emès pel secretari interventor,
De conformitat amb les atribucions que tinc conferides en virtut de la normativa aplicable
en matèria de Règim Local,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici
plurifuncional. Pav-2”, datada el 31 de gener de 2009, i amb un import de 133.860,47
euros.
Segon.- -Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat de l’acord adoptat.
Tercer.- Incorporar a l’expedient la certificació, un cop signada, als efectes oportuns.
Quart.- Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri.
Així ho disposo,
L’Alcalde,
Josep Mas Falgueras

Davant meu
El Secretari Interventor
Jordi Tena i Galindo”

Es proposa al Ple:
Primer.- Ratificar les resolcions d’Alcaldia 15/09,de 30 de gener; 19/09, 30/09, de 6 de
febrer; 46/09, de 19 de febrer, i 53/09, de 26 de febrer.
El Sr. Vilaregut pregunta pel contingut del Pla Local de Joventut, a la qual cosa respon la
Sra. Rodrigo explicant que recull diverses activitats de carácter festiu, lúdic i educatiu.
Posteriorment pregunta pel conveni amb el Bisbat, explicant el Sr. Codina que es tracta
d’un acord per col·locar les antenes de wi-fi que hi havia al camp de futbol a la torre de la
parroquia, de forma que es pugui millorar la cobertura a Cantonigròs.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-11.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE L’ORGT DE
L’EXERCICI 2008
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Recaptatòria
realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant l’exercici 2008 i corresponent a les
liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de
descobert de tributs i preus públics liquidats pel municipi de Santa Maria de Corcó.
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Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb
els fons transferits a l’Ajuntament.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar,
com estableix l’article 290.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2008:
Rebuts
Liquidacions

00,00 €
5.227,87 €

Pendent de cobrament en el període executiu en data 31 de desembre de 2008:
Rebuts
Certificacions

16.908,42 €
1.122,25 €

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a
favor de l’ORGT s’han practicat correctament.
Havent informat favorablement Secretaria Intervenció.
Es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió
Tributària durant l’exercici 2008 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i
liquidacions d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus
públics liquidats pel municipi de Santa Maria de Corcó.
Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de Diputació de
Barcelona.
La proposta s’aprova per unanimitat.

A.P.-12.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A L’IMPULS I
EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CIUTATS DIGITALS MUNICIPIS@
L’Ajuntament de Manlleu s’ha presentat a la convocatòria per a la concessió d’ajuts per la
desenvolupament del programa Ciutats Digitals 2008-2010, del Departament de
Governació i Administracions Públiques, dins del conveni marc de col·laboració del Pla
Avança, destinats a corporacions locals amb el projecte municipis@.
El Projecte pretén impulsar la generació d’espais on es localitzin i impulsin iniciatives
empresarials amb alt valor tecnològic i el desenvolupament de serveis digitals dirigits a
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ciutadans i empreses de l’entorn local, així com la creació o potenciació de referents
territorials en la difusió i formació de les TIC
Havent obtingut l’Ajuntament de Manlleu un ajut en aquesta convocatòria, amb el suport de
diversos municipis de la comarca, entre ells L’Esquirol, s’ha considerat necessari establir
un marc de col·laboració.
Per tot això, es proposa al Ple:
Primer.-Aprovar el conveni marc de col·laboració per a l’impuls i el desenvolupament del
projecte ciutats digitals municipis@
Segon.- Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde i el Sr. Regidor d’Hisenda per formalitzar la
col·laboració derivada del conveni.
Tercer.- Notificar l’adopció del present acord als interessats als efectes oportuns.
El Sr. Castells comenta que les obligacions per a l’Ajuntament són molt generals i pregunta
què respresenta el conveni per a l’Ajuntament.
El Sr. Montañà diu que el tècnic Miquel Vilella ajudarà a informar del que es faci des de
l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu, ja que les tasques es
realitzaran des d’aquest punt.
El Sr. Castells demana més concreció, i el Sr. Montañà respon que es parla d’unitats
mòbils, d’aules d’autoaprenentatge, que cal acabar d’aclarir si seran virtuals, i d’altres
aspectes.
El Sr. Castells diu que també s’hi parla de connexió amb la UOC, a la qual cosa el Sr.
Montañà assenteix.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-13.-ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ATORGAT PEL SERVEI D’ESPORTS DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA
Mitjançant resolució del President de la Diputació de Barcelona de 20 de desembre de
2007, es va atorgar a aquesta Corporació una subvenció de 100.000 euros, en el marc del
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007 i dins el pressupost del Servei
d’Esports (Codi 07/X/38336).
Per tal de procedir a la justificació de l’ajut, aplicat a l’obra “Construcció de la segona fase
de l’edifici plurifuncional. Pav-2”, es requereix l’adopció d’un acord d’acceptació.
Per aquest motiu, es proposa al Ple:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona per a la construcció
de la zona esportiva, en el marc del Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 20042007 i dins el pressupost del Servei d’Esports, per import de 100.000 euros.
Segon.- Notificar l’adopció del present acord a la Diputació de Barcelona als efectes
oportuns.
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El Sr. Castells pregunta per què figura una denominació diferent de la d’edifici
plurifuncional
Respon el Sr. Alcalde que es van presentar al·legacions al PUOSC i se’n van obtenir
90.000 euros més, que després es va anar a Diputació i en van donar 100.000 euros més,
però que l’actuació havia de rebre una denominació global, tot i que l’ajut podia ser per al
pavelló.
El Sr. Vilaregut comenta que l’acceptació de l’ajut es podria haver fet abans.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-14.-APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE L’OBRA “REPOSICIÓ DE SERVEIS A LA CARRETERA D’OLOT”
ANTECEDENTS
El Ple va aprovar, en data 29 de març de 2007, com a obra municipal ordinària, el Projecte
“Reposició de serveis a la carretera d’Olot”, redactat pels serveis tècnics municipals i amb
un pressupost d’execució per contracta de 115.757,69 €.
Els articles 28 a 37 i 58 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. disposen que els ajuntaments
poden establir i exigir contribucions especials com a conseqüència de la realització d’obres
públiques, sempre que el subjecte passiu obtingui un benefici o augment de valor dels
seus béns.
En data 23 de maig de 2007 va acordar-se aprovar provisionalment la imposició i
ordenació de contribucions especials.
Transcorregut el termini d’exposició pública, no s’hi van presentar reclamacions, de forma
que l’acord provisional va esdevenir definitiu.
Per acord de Ple de data 8 de novembre de 2007 es va aprovar la liquidació provisional de
cadascun dels subjectes passius, als quals va ser notificada individualment.
Un cop executades totes les obres, el cost real és de 114.600,00 €, i correspon repercutir
en concepte de contribucions especials l’import 29.191,76 €, atès que Carreteres de la
Generalitat ha aportat 29.990,16 € que han permès reduir l’import a repercutir per
contribucions especials.
FONAMENTS DE DRET
L’article 33.4 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, disposa que, un cop finalitzades les obres, s’indicaran
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els subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, es giraran les liquidacions
que siguin procedents i es compensaran com a lliurament a compte els pagaments
anticipats que s’hagin efectuat.
Per tant, es proposa al Ple :
1. Aprovar la liquidació definitiva de l’obra “Reposició de serveis a la carretera d’Olot, a
Cantonigròs” per import de 114.600,00 €, que s’han de repartir de la manera següent:
1.1. Cost previst: 114.600,00 €
1.2. Distribució del repartiment de despeses:
a) Contribucions especials: 29.191,76 €
b) Ajuntament: 86.565,93 €
2. Aprovar la liquidació individual definitiva i notificar-la als subjectes passius amb el
corresponent peu de recurs:
Nom del contribuent: Ramon Carceller Bordas
Finca i referència cadastral: C/ Joan Triadú, 2 / 1247604DG5514N0001ER
Número de liquidació: 1
Percentatge que s’aplica: 10,685868%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 3.119,39€
Nom del contribuent: Jaume Arqués Vila
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot, 2 / 1247605DG5514N0001SR
Número de liquidació: 2
Percentatge que s’aplica: 7,574272%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 2.211,06€
Nom del contribuent: Juan Manuel Gastón Atochero
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot, 4 / 1247608DG5514N0001HR
Número de liquidació: 3
Percentatge que s’aplica: 2,349619%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 685,89€
Nom del contribuent: Alicia Alcalay Roses
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot, 6 / 1247607DG5514N0001UR
Número de liquidació: 4
Percentatge que s’aplica: 1,217924%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 355,53€
Nom del contribuent: Cardinale Inversion SL
Finca i referència cadastral: C/ Moncau, 7 / 1247606DG5514N0001ZR
Número de liquidació: 5
Percentatge que s’aplica: 22,732601%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 6.636,04€
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Nom del contribuent: Rosa Colom Comas
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot, 10 / 1346707DG5514N0003MY
Número de liquidació: 6
Percentatge que s’aplica: 0,906817%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 264,71€
Nom del contribuent: Francisco Roura Colom
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot, 10 / 1346713DG5514N0001WR
Número de liquidació: 7
Percentatge que s’aplica: 3,797973%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 1.108,69€
Nom del contribuent: Montserrat Roura Colom
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot, 10 / 1346707DG5514N0002XT
Número de liquidació: 8
Percentatge que s’aplica: 0,953439%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 278,32€
Nom del contribuent: Francisco Roura Colom
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot, 12 / 1346707DG5514N0001ZR
Número de liquidació: 9
Percentatge que s’aplica: 6,411470%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 1.871,62€
Nom del contribuent: Maria Carme Roura Colom
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot,12 / 1346713DG5514N09002ET
Número de liquidació: 10
Percentatge que s’aplica: 0,874285%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 255,21€
Nom del contribuent: Jaume Barris Rosell
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot,16 / 1346706DG5514N0001SR
Número de liquidació: 11
Percentatge que s’aplica: 4,146892%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 1.210,55€
Nom del contribuent: Hereus Enric Callís Cabre
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot,18 / 1346703DG5514N0001IR
Número de liquidació: 12
Percentatge que s’aplica: 10,793253%
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Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 3.150,74€
Nom del contribuent: Assumpta Verdaguer Amalrich
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot,20-26 / 1346704DG5514N0001JR
1346704DG5514N0002KT
1346704DG5514N0003LY
1346704DG5514N0004BU
Número de liquidació: 13
Percentatge que s’aplica: 16,002242%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 4.671,33€
Nom del contribuent: Concepcion Russines Torregrosa
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot,28 / 1346705DG5514N0001ER
Número de liquidació: 14
Percentatge que s’aplica: 1,564760%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 456,78€
Nom del contribuent: Jaime Farré Rius
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot,30 / 1346708DG5514N0001UR
Número de liquidació: 15
Percentatge que s’aplica: 1,501458%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 438,30€
Nom del contribuent: Maria Luisa Pagés Tamayo
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot,32 / 1346709DG5514N0001HR
Número de liquidació: 16
Percentatge que s’aplica: 1,501458%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 438,30€
Nom del contribuent: Marta Dot Palleres
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot,34 / 1346710DG5514N0001ZR
Número de liquidació: 17
Percentatge que s’aplica: 2,197901%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 641,60€
Nom del contribuent: Marta Dot Palleres i altres
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot,34 / 1346712DG5514N0001HR
Número de liquidació: 18
Percentatge que s’aplica: 3,286308%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
Quota que cal pagar: 959,33€
Nom del contribuent: Inmobusiness SL
Finca i referència cadastral: Carr. d’Olot,36 / 1346711DG5514N0001UR
Número de liquidació: 19
Percentatge que s’aplica: 1,501458%
Mòdul de repartiment: metres linials façana/superfície parcel·la/valor cadastral
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Quota que cal pagar: 438,30€
El Sr. Alcalde explica que Carreteres de la Generalitat no podia donar subvenció, i que
l’empresa adjudicatària sí que en podia rebre, afegint que SOREA ja ho ha ingressat., de
forma que s’han pogut reduir les contribucions especials.
El Sr. Alcalde prossegueix dient que ja s’ha cobrat també el que faltava de la primera fase
de l’edifici plurifuncional
El Sr. Vilaregut diu que aquesta reducció pot ser un greuge per a veïns que també hagin
de pagar contribucions especials.
El Sr. Codina intervé dient que calia fer l’obra perquè mancaven serveis I l’Alcalde afegeix
que ’Ajuntament té l’obligació de buscar recursos.
El Sr. Alcalde diu també que ja s’han cobrat diners del Consell Català de l’Esport , replicant
el Sr. Vilaregut que aquesta qüestió no és d’aquest punt.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-15.-MOCIÓ DEL GRUP CABRERÈS I PROGRÉS PER A L’ELABORACIÓ D’UNA
PROPOSTA DE REGLAMENT QUE REGULI L’ACCÉS DELS REGIDORS I GRUPS
MUNICIPALS ALS ÒRGANS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPALS
En coherència amb la nostra proposta electoral, des de Cabrerès i Progrés sempre hem
considerat tan important el procediment com l’objectiu en si de l’acció de govern i/o, pel
cas, de l’acció política que ens correspon a l’oposició. Si és indiscutible que l’ajuntament
ha, per exemple, de respondre a les necessitats culturals, sanitàries, de mobilitat… etc,
també és igual d’indiscutible que la forma en què es prenguin les decisions per a la
consecució d’aquells objectius és igualment important i transcendental.
D’aquí que des de Cabrerès i Progrés, que no hem discutit gairebé mai els objectius de
l’acció de govern en aquesta legislatura (afegim annex on hem detallat tots i cada un dels
acords sotmesos a votació del ple durant l’any 2008), hem proposat resolucions
(rebutjades unànimament pels grups municipals que formen el govern municipal) dirigides
a formalitzar un espai d’informació i participació, de presa de decisions, el més obert
possible:
-proposta de col·laboració i participació de tots els grups municipals en la gestió i
funcionament de la web de l’ajuntament
-proposta de redacció d’un reglament de participació ciudadana
-queixa a l’alcaldia per haver “amagat” al grup municipal a l’oposició la redacció, edició i
distribució d’un butlletí municipal
Les postres han estat, en aquest sentit, proposicions de participació i de col·laboració més
fonamentades en una determinada concepció d’una societat oberta que no pas en
possibles normatives amb carácter de llei, imperatives. Encara no entenenm ben bé les
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raons (de fet, mai han estat subsatanciades en un text) per a la negativa de l’equip de
govern a aquestes propostes.
Arribats, doncs, a aquesta situació, aquestes negatives sense justificació ens han conduït a
exigir, per imperatiu legal ara, l’actuació del govern municipal i per això fem avinent al ple
la següent
PROPOSTA D’ACORD MUNICIPAL:
Únic.-L’article 170.2 de la Llei municipal i de règim local, estableix que “el ple de
l’ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels grups municipals en els
òrgans d’informació i difusió municipal, com ara la televisió local, les emisores de ràdio
municipal i les publicacions i els butlletins editats per l’ajuntament. En aquest sentit, els
respectius plens han d’aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i ús
d’aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts a si de la corporació.”
En compliment doncs d’una exigència legal, l’alcaldia redactarà i proposarà, en el
termini màxim de sis mesos, a comptar des de demà, al ple municipal l’aprovació del
reglament que reguli l’accés dels regidors i grups municipals als òrgans
d’informació i difusió municipals.
El Sr. Vilaregut pregunta per què no s’havia preparat una proposta d’acord com les altres, i
per què s’ha fet constar com a moció.
El Sr. Secretari respon que s’havia preparat com en altres ocasions per a propostes de
Cabrerès i Progrés, però que no hi ha inconvenient a modificar la presentació.
El Sr. Castells diu que quan ha mirat la pàgina web de l’Ajuntament encara no hi havia
l’ordre del dia del Ple penjat, mentre que el Sr. Alcalde respon que durant la tarda ja hi era.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.016.- NOU TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA PER LA PRESENTACIÓ
D’AL·LEGACIONS EN L’EXPEDIENT PER L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA
IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS PER AL
FINANÇAMENT DEL PROJECTE PER LA REURBANITZACIÓ DE DIVERSOS
CARRERS EN SÒL URBÀ DE CANTONIGRÒS.
Antecedents:
1.- El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, en la sessió de data 28 d’octubre de
2008, va resoldre aprovar definitivament el projecte d’obres ordinàries per la urbanització
d’un sector de sòl urbà del nucli de Cantonigròs comprès pels carrers Pla de Balà, de
l’Antentes, d’Osona, Sant Martí, Camí de l’Esquirol i Pau Casals, amb un pressupost
d’execució material per import de 826.075,59.-€, redactat i signat per l’Arquitecte Tècnic Sr.
Miquel Sallés i Oliva, i visat en data 14/05/07, pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes
Tècnics de Barcelona amb el número: AGY845. El Projecte Tècnic aprovat està integrat
pels següents documents: Projecte Tècnic d’urbanització, Document de Condicions dels
Materials, Estat d’Amidaments i Pressupost, Estudi de seguretat i salut, Plànols i Projecte
Tècnic Annex, relatiu al sanejament del sector titulat: “Projecte per la conducció de la xarxa
de clavegueram que prové de les urbanitzacions UA10, UA11, i diferents carrers de sòl
urbà, a una estació depuradora”.
El Projecte Tècnic Annex relatiu al sanejament del sector, preveu una actuació en 2 fases:
- En la 1ª fase es preveu l’establiment d’un sistema provisional de sanejament,
consistent en una estació de depuració provisional i la seva connexió amb la xarxa
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d’evacuació d’aigües residuals del sector i dels Polígons d’Actuació colindants, PA1
i PA2. Aquesta estació es pretén implantar, mentre l’ACA, no porti a terme la
construcció de la depuradora que ha de donar servei al sector, d’acord amb el
programa d’actuacions que té aprovat i permetrà perllongar la connexió de la xarxa
de sanejament implantada fins al punt definitiu. Així mateix es determina el cost
proporcional a repercutir al sector per portar a terme tal actuació, en relació als
Polígons d’Actuació.
- En la 2ª fase, es defineix la connexió de la xarxa de clavegueram del sector, i dels
Polígons d’Actuació colindants, PA1 i PA2, amb el punt on l’ACA, té aprovat
instal·lar la depuradora d’aigües, a partir de la perllongació de la xarxa ja
implantada, i així mateix es determina el cost proporcional a repercutir a cada
àmbit, per portar a terme tal actuació.
El cost proporcional a repercutir al sector de sòl urbà que es pretén urbanitzar, per
aquestes dues fases, és de 69.317,56.-€.
En conseqüència el cost total de l’actuació d’acord amb el Projecte aprovat ascendeix a la
suma de 826.075,59.-€ (756.758,03.-€ de Projecte d’urbanització + 69.317,56.-€ de cost
proporcional a repercutir al sector segons Annex Tècnic de sanejament).
2.- En la sessió ordinària de 18 de desembre de 2008, el Ple de la Corporació va adoptar
l’acord d’aprovació provisional per la imposició i ordenació de contribucions especials per
al finançament del Projecte referenciat a l’apartat anterior, d’acord amb les següents
consideracions:
- El cost de l’actuació d’acord amb el Projecte aprovat ascendeix a la suma de
826.075,59.€.
- El cost suportat de l’actuació per part de l’ajuntament és de 776.075,59.-€, una vegada
deduïts 50.000.-€ de subvenció del PUOSC 2008 - 2012, que el Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya ha concedit a aquest consistori.
- Així mateix ha estat fixada com a quantitat a repartir entre els beneficiaris de l’actuació, la
suma de 698.468,03.-€, corresponent al 90% de del cost suportat per l’ajuntament.
- Finalment va ser aprovada la relació de subjectes passius, i les corresponents quotes
singulars que resultaren d’aplicar el mòdul de repartiment, fixat segons valor cadastral i
superfície de parcel·la i metres lineals de façana.
3.- L’expedient d’aprovació per la imposició i ordenació de contribucions especials, es va
sotmetre a informació pública mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOPB i al
Taulell d’Anuncis Municipal, pel termini de trenta dies hàbils, dins el qual, ha estat
presentat, en data 23 de febrer de 2009, escrit d’al·legacions a instància del Sr. Miquel
Colom Canal, Advocat, actuant en nom i representació del Sr. José-Maria Busquets Galera
i altres, pel que se sol·licita que es declari la nul·litat de l’Acord d’aprovació provisional per
la imposició i ordenació de les contribucions especials, s’arxivi l’expedient i es disposi que
la totalitat del cost de l’actuació sigui assumit per l’Ajuntament, que es declari la nul·litat o
es modifiqui la delimitació perimetral del PA2 de Cantonigròs en els termes que
s’assenyalen en el citat escrit, i finalment que es declari la nul·litat o es modifiqui la
classificació dels terrenys del PA-2, com a Sòl Urbanitzable.
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Així mateix se sol·licita que se suspengui l’expedient d’imposició i ordenació de
contribucions especials, fins que no hagin estat resolts les diverses qüestions que es
plantegen en l’escrit d’al·legacions.
Tals peticions es fonamenten, entre d’altres, en la següent al·legació:
“Primer.- (...) La xifra plasmada en aquest Acord no coincideix amb la que consta en
l’Acord d’aprovació inicial del projecte (713.906,24 euros). Tampoc concorda amb la que
consta en el projecte que se’ns ha proporcionat per deduir aquest escrit d’al·legacions
(756.758,03) ni amb el primer acord d’aprovació definitiva del projecte que se’ns ha
proporcionat (713.906,24 euros) ni amb l’acord d’aprovació definitiva esmentat
(826.075,59). (...)”
4.- Amb caràcter previ, en data 26 de gener de 2009, havia tingut entrada davant el
Registre General de la Corporació, escrit presentat a instància del Sr. Miquel Colom Canal,
Advocat, obrant en nom i representació de José Maria Busquets Galera i altres, pel que
sol·licitava entre d’altres que se li lliurés còpia compulsada, per tal de deduir al·legacions,
de la següent documentació:
- Projecte d’Obres
- La totalitat de l’expedient d’imposició i ordenació de contribucions especials, aprovat
provisionalment.
En data 30 de gener de 2009, l’Alcaldia de l’ajuntament va adoptar la Resolució núm.
016/09, en virtut de la qual es resolgué remetre al Sr. Miquel Colom Canal, la
documentació sol·licitada, de tot el que se li donà el corresponent trasllat en data 5 de
febrer de 2009.
L’al·legació reproduïda en el punt 3 de la present proposta ha posat de manifest, que la
còpia del Projecte que es lliurà al representant dels al·legants, era incompleta, atès que
mancava el Projecte Tècnic Annex, relatiu al sanejament del sector, titulat: “Projecte per la
conducció de la xarxa de clavegueram que prové de les urbanitzacions UA10, UA11, i
diferents carrers de sòl urbà, a una estació depuradora”, i que així mateix existeix una
confusió respecte el pressupost d’execució del Projecte.
Vist que aquest extrem ha estat constatat pels serveis tècnics municipals i a l’empara del
que disposa la normativa aplicable en matèria de Procediment Administratiu.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Remetre al Sr. Miquel Colom Canal, en la representació que ostenta, una còpia
compulsada del Projecte Tècnic Annex, relatiu al sanejament del sector, titulat: “Projecte
per la conducció de la xarxa de clavegueram que prové de les urbanitzacions UA10, UA11,
i diferents carrers de sòl urbà, a una estació depuradora” i que per error no va ser adjuntat
en la tramesa de la còpia del Projecte que se li va fer en data 5 de febrer de 2009.
SEGON.- Notificar l’adopció del present Acord als interessats als efectes oportuns, i donarne els efectes de publicitat que siguin preceptius.
TERCER.- Conferir un nou termini de 30 dies hàbils, comptadors a partir del dia següent al
de la publicació de l’anunci de l’adopció del present Acord al BOPB, per tal que es
dedueixin aquelles al·legacions que es considerin pertinents, tot fent avinent les següents
consideracions:
• En la sessió extraordinària del Ple de la Corporació de 13 de març de 2008, va ser
adoptat l’Acord pel que es resolgué aprovar inicialment el Projecte d’obres
ordinàries per la reurbanització de diversos carrers en sòl urbà de Cantonigròs,
amb un pressupost d’execució per import de 713.906,24.-€, d’acord amb el
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•

•

document signat per l’Arquitecte Tècnic Sr. Miquel Sallés i Oliva, visat en data
14/05/07, pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, amb el
número: AGY845, que estava integrat pels següents documents: Projecte
d’Urbanització, Estudi de Seguretat i Salut, Condicions dels Materials, i Plànols.
Com a conseqüència de les prescripcions establertes en els informes emesos pels
serveis tècnics municipals, el Projecte d’Urbanització, va ser objecte de petites
modificacions que van fer variar el pressupost d’execució fins a la quantitat de
756.758,03.-€, i a més a més es requerí al tècnic redactor del Projecte, que
completés la documentació integrant del Projecte amb un Annex en que
s’esmenessin deficiències detectades en relació al sanejament del sector, haventse presentat per part del tècnic redactor del Projecte, un Annex complementari en
la documentació integrant del Projecte, titulat: “Projecte per la conducció de la xarxa
de clavegueram que prové de les urbanitzacions UA10, UA11, i diferents carrers de
sòl urbà, a una estació depuradora”, el qual fixava com a cost a repercutir al sector
la quantia de 69.317,56.-€, ascendint en conseqüència la quantia total del
pressupost d’execució a la suma de 826.075,59.-€.
D’acord amb els antecedents esmenats el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de
Corcó, en la sessió de data 28 d’octubre de 2008, va resoldre aprovar
definitivament el Projecte Tècnic d’obres ordinàries per la urbanització d’un sector
de sòl urbà del nucli de Cantonigròs comprès pels carrers Pla de Balà, de
l’Antentes, d’Osona, Sant Martí, Camí de l’Esquirol i Pau Casals, amb les
correccions especificades en el punt anterior i amb un pressupost d’execució per
import de 826.075,59.-€, si bé en les notificacions de l’adopció del citat acord es va
produir un error material, al fer-se constar el pressupost d’execució del document
d’aprovació inicial (713.906,24.-€), errada, que va ser degudament esmenada per la
secretaria de la Corporació.

La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-17.-APROVACIÓ
DEFINITIVA
DELS
ESTATUTS
DE
L’ASSOCIACIÓ
ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUENTS AFECTATS PER LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE L’OBRA DE REURBANITZACIÓ DE DIVERSOS CARRERS EN SÒL
URBÀ DE CANTONIGRÒS
En data 10 de febrer de 2009, el Sr. Miquel Colom Canal, advocat, ha sol·licitat la
constitució d’una associació administrativa de contribuents afectats per les obres de
reurbanització de diversos carrers en sòl urbà de Cantonigròs en representació de diversos
veïns, d’acord amb la possibilitat que s’oferia a l’acord plenari de 18 de desembre de 2009,
pel qual s’aprovava provisionalment l’ordenació i imposició de les contribucions especials
per finançar l’obra de referència, i atesos els articles 36 i 37 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals.
Havent estat presentada la sol·licitud dins el termini per presentar al·legacions a l’acord
d’aprovació provisional d’ordenació i imposició de les contribucions especials, la sessió
constitutiva va ser convocada per al dia 14 de març de 2009 a les 17:00 hores (BOP
núm.50, annex 1, de 27 de febrer de 2009), amb el següent ordre del dia:
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-Constitució de l’Associació Administrativa de Contribuents afectats per les obres de
Reurbanització de diversos carrers en Sòl Urbà de Cantonigròs.
-Designació de la Junta executiva.
-Aprovació inicial dels Estatuts de l’entitat.
En data 14 de març de 2009, i comprovada la concurrència dels requisits legals, va
constituir-se l’Associació, establint-se així mateix que els Estatuts aprovats inicialment
fossin traslladats al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació definitiva.
Per tot això, es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar definitivament els Estatuts de l’Associació Administrativa de Contribuents
afectats per les obres de Reurbanització de diversos carrers en Sòl Urbà de Cantonigròs,
aprovats inicialment en sessió constitutiva de l’entitat el dia 14 de març de 2009, en els
termes de l’annex.
Segon.- Notificar el present acord al President i al Secretari de l l’Associació Administrativa
de Contribuents afectats per les obres de Reurbanització de diversos carrers en Sòl Urbà
de Cantonigròs, als efectes oportuns.
Tercer.- Insertar un edicte al Butlletí Oficial de la Provincia sobre el present acord.

ANNEX
ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUENTS DE LES
CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE REURBANITZACIÓ DE DIVERSOS CARRERS EN
SÒL URBÀ DE CANTONIGRÒS APROVADES PROVISIONALMENT PEL PLE DE 18 DE
DESEMBRE DE 2008

CAPÍTOL I.-LA DENOMINACIÓ, EL DOMICILI I LES FINALITATS
Article 1
A l’empara de l’article 36. “Col·laboració ciudadana” del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, es constitueix
l’ASSOCIACIÓ ADMINISTRATIVA DE CONTRIBUENTS DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE REURBANITZACIÓ DE DIVERSOS CARRERS EN SÒL URBÀ DE
CANTONIGRÒS APROVADES PROVISIONALMENT PEL PLE DE 18 DE DESEMBRE DE
2008.
Article 2
El domicili de l’Associació s’estableix al carrer Major número 28 de Cantonigròs.
Article 3
1.Les finalitats essencials de l’Associació administrativa seran les següents:
a) Col·laborar amb l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó subscrivint, a tal efecte, els
convenis que estimi pertinents.
b) Examinar els projectes, contractes i transaccions que es refereixin a l’execució de les
obres, inspeccionar-los i revisar i comprovar els comptes, intervenint en els procediments
d’imposició i ordenació de les contribucions especials, en els procediment s d’aprovació del
projecte d’obres principals i complementàries i de les seves modificacions, en els
procediments de licitació de les obres i en qualsevol altre procediment administratiu
municipal relacionat amb aquestes, mitjançant l’emissió d’informes i suggeriments, la
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formulació de queixes i reclamacions i la impugnació dels actes i acords que l’Ajuntament
hi prengui.
c) Auxiliar l’Ajuntament en la vigilancia de l’execució de les obres i dirigir-se a ell
denunciant els defectes que s’observin i proposant mesures per al més correcte
desenvolupament de les mateixes.
d)Col·laborar amb l’Ajuntament en el cobrament de les contribucions especials i en els
pagaments corresponents a les obres, indemnitzacions i altres costos del projecte.
e) Examinar la inversió de les contribucions especials recaptades, formulant les objeccions
oportunes.
f) La gestió i defensa dels interesaos de l’associació i dels seus associats front
l’Ajuntament i davant de qualsevol altre autoritat i organisme públic; davant dels jutges o
tribunals; davant dels particulars i davant de les empreses i professionals que participin en
l’execució del projecte mitjançant l’exercici de tota mena d’accions administratives i
judicials.
g)Col·laborar amb l’Ajuntament en la contractació i execució de les obres, i en la recerca
d’ajudes i subvencions publiques i privades per al finançament de l’obra.
i) Exigir, fins i tot per via de constrenyiment administratiu, prestat per l’Ajuntament, el
pagament de les despeses de l’associació.
j) Impugnar davant l’Ajuntament als tribunals els acords adoptats per l’Ajuntament que
consideri contraris a la legalitat vigent o perjudicials pels drets o interessos de l’associació i
dels associats, exercint a l’efecte qualsevol tipus d’accions administratives o judicials que
cregui pertinents.
k) Qualsevol altra funció que sigui procedent per a la defensa dels drets i interessos de
l’associació o dels associats en el més ampli sentit dels termes.
2.L’Associació, a l’empara de la facultat establerta per l’article 36.1 del Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals, podrà reclamar l’execució directa total o parcial de les obres per
ella mateixa, conforme al projecte aprovat i sota la inspecció dels serveis tècnics
municipals. En aquest cas, l’associació tindrà les següents atribucions:
a) Contractar i executar les obres amb subjecció a les condicions i terminis del projecte
aprovat per l’Ajuntament.
b) Exigir, fins i tot per via de constrenyiment administratiu, prestat per l’Ajuntament, el
pagament de les quotes que es girin per al finançament de les obres i les despeses de
l’associació.
c)Les altres funcions relacionades a l’apartat precedent que siguin compatibles amb aquest
model de gestió directa de les obres per la pròpia associació.
3.La recepció definitiva de les obres executades directament per l’associació tindrà plens
efectes solutoris del deute fiscal, qualsevol que hagi estat el cost efectiu d’aquelles.
CAPÍTOL II–LA DURADA I L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ
Article 4
L’àmbit d’actuació de l’Associació administrativa se circumscriu a les obres de
REURBANITZACIÓ DE DIVERSOS CARRERS EN SÒL URBÀ DE CANTONIGRÒS
relatives a l’expedient de contribucions especials aprovat provisionalment pel Ple de 18 de
desembre de 2008 i la seva durada s’estendrà el temps que sigui necessari fins que
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s’hagin executat completament les obres, s’hagin liquidat definitivament i s’extingeixin les
obligacions que hi són inherents.
CAPÍTOL III-DELS ASSOCIATS
Article 5
Formaran part de l’associació, un cop constituïda, tots els contribuents pel concepte de la
imposició.
Article 6
Un cop acordada la constitució de l’Associació administrativa, cap contribuent no es podrà
excusar de pertànyer-hi.
Article 7
La transmissió de la titularitat de les finques afectades comportarà la subrogació del
comprador en els drets i els deures inherents al venedor, i el comprador s’incorporarà a
l’Associació a partir del moment de la transmissió.
Article 8
L’Associació administrativa és constituïda pels següents contribuents:
JOSÉ MARÍA BUSQUETS GALERA, IGNACIO JULIÀ GUIXÀ, MERCEDES PEIRÓ
SEBASTIAN, JUAN CASTELLA RIERA, MONTSERRAT MARQUET CASALS, LUIS
ARCALÍS ARCE, ISABEL MARIA COROMINAS VILLARROYA, CRISANTOS CASTELLA
CAÑADELL,
MARIA TERESA ROVIRA PIELLA, ANDRES ILLAMOLA ILLAMOLA,
ANTONIO PORTELL RENOM, MERCEDES DOT GALLART, RAFEL PONS BONET,
JORDI CAMPRUBÍ CAPELLA, CRISTÓBAL VICENTE SANCHO, JOSEP FONT
FABREGÓ, HEREUS DE PERE SUBIRATS BOQUERA i JORDI SARRATOSA i
VILAGELIU.
Els membres que formen part de l’associació en qualitat de titulars de béns en proindivís
representen la total comunitat a què pertanyen en virtut dels pactes de representació de les
respectives comunitats que consten incorporades a l’expedient.
CAPÍTOL IV-DEL GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ
Article 9
Els òrgans de govern de l’Associació administrativa de contribuents seran:
a) L’Assemblea general
b) La Junta de Delegats
Article 10
L’Assemblea general és l’òrgan suprem de l’Associació, és constituïda per la totalitat dels
seus membres.
Article 11
1.Cada contribuent tindrà un vot a l’Assemblea proporcional a la quota de contribucions
especials que hagi de satisfer.
2.Els acords seran adoptats per majoria simple de quotes, llevat del que s’adopti per
demanar a l’Ajuntament l’execució directa i completa de les obres i dels serveis, la qual
cosa requerirà la majoria absoluta dels afectats i els dos terços de les quotes que han de
satisfer-se.
Article 12
1.Per prendre part a l’Assemblea general caldrà ser contribuent pel concepte de la
imposició i trobar-se en ple ús dels drets civils.
Carrer Nou, 1. 08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:

st.m.corco@diba.es

Article 13
La Junta de delegats és l’òrgan executiu de l’entitat, i és constituïda pels delegats
següents:
-El president
-El vicepresident
-El secretari
-El tresorer
-Dos vocals
Article 14
Els delegats seran nomenats per l’Assemblea general i llur mandat podrà ser revocat per la
mateixa assemblea, en acord adoptat per majoria de quotes.
Article 15
1.El president, el vicepresident I el tresorer seran designats pels mateixos delegats, entre
ells. El càrrec del secretari també serà nomenat per la Junta de Delegats i podrà recaure
en una persona no pertanyent a l’associació, a favor de la qual l’Associació podrà fixar la
retribució econòmica que consideri adequada.
2.El president, el vicepresident, el secretari i el tresorer ho seran també de l’Assemblea
general.
Article 16
L’Assemblea general quedarà vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi
concorrin per ells mateixos o degudament representats els contribuents que, com a mínim,
representin la meitat de les quotes.
En segona convocatòria, l’Assemblea general serà vàlida qualsevol que sigui el nombre
d’associats, sempre que hi siguin presents el president, el secretari i almenys un associat.
Article 17
Les convocatòries de l’Assemblea general es faran amb anticipació no inferior a tres dies
naturals i s’hi haurà d’adjuntar l’ordre del dia previst. La convocatòria haurà de fixar la data
i l’hora de la segona convocatòria, que no podrà ser abans de mitja hora transcorreguda la
determinada per a la primera.
Article 18
1.L’Assemblea general es reunirà en sessió ordinària com a mínim dos cops durant
l’execució de les obres, amb una prèvia convocatòria cursada pel seu president.
2.Se celebraran tantes sessions extraordinàries com acordi la Junta de delegats.
3.També podran sol·licitar una sessió extraordinària els contribuents associats, amb els
requisits següents:
a) Per escrit raonat, subscrit per associats que representin el vint-i-cinc per cent de les
quotes.
b) Inclusió de l’ordre del dia.
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c) Anticipació mínima de cinc dies naturals.
Article 19
Seran funcions pròpies de l’Assemblea general:
a) Nomenar els delegats i acceptar llur renúncia, I elegir els members de la Junta de
Delegats quan es tracti de les vacants produïdes.
b) Adoptar acords sobre assumptes plantejats per la Junta de Delegats o pels
associats en sessió extraordinària que hagi convocat.
c) Demanar a l’Ajuntament l’execució directa i completa de les obres i serveis.
d) Modificar els estatuts i trametre’ls per a la seva definitiva aprovació al Ple de
l’Ajuntament.
Article 20
L’elecció de la Junta de Delegats es farà per mitjà de vot directe dels membres de
l’Assemblea, i el seu mandat durarà el que durin les obres.
Article 21
La Junta de Delegats es reunirà com a mínim un cop al trimestre, i les vegades que ho
cregui oportú el seu president, ja sigui per iniciativa pròpia o bé per requeriment de dos
dels seus membres. L’assistència a les sessions serà obligatòria.
Article 22
Són funcions pròpies de la Junta directiva:
a) Interpretar els estatuts i vetllar per llur compliment.
b) Vigilar el desenvolupament de les obres.
c) Denunciar els defectes que s’observin en la realització de les obres.
Article 23
Els acords que adopti la Junta de delegats seran obligatoris per a tots els associats.
Article 24
Són funcions pròpies del president:
a) Ostentar la representació de l’Associació davant l’Ajuntament, les autoritats, els
tribunals i les persones i entitats privades.
b) Convocar l’Assemblea general i la Junta de Delegats.
c) Impulsar el compliment dels acords.
d) Impugnar davant l’Ajuntament o els tribunals dins els terminis legalment establerts,
els acords que adopti l’Ajuntament i que es consideri que vulneren els interessos de
l’Associació o perjudiquen els drets i interessos d’algun associat.
e) Les que no estiguin expressament atribuïdes a cap altre òrgan.
Article 25
Són funcions del vicepresident:
a) Substituir el president en totes les seves funcions en els casos d’absència, malaltia
o qualsevol altre motiu que ho justifiqui, amb l’acceptació de la Junta de Delegats.
b) Actuar per delegació del president de la manera com aquest ho disposi.
Article 26
Són funcions pròpies del secretari:
a) Redactar les actes de l’Assemblea general i de la Junta de Delegats, de les quals
donarà fe i les quals signarà conjuntament amb el president.
b) Custodiar els llibres i els documents de l’Associació.
c) Lliurar certificacions que facin referència als llibres que estan sota la seva custòdia,
amb el necessari vist-i-plau del president.
d) Portar la correspondencia que necessiti mantenir l’Associació.
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Article 27
Són funcions pròpies del tresorer:
a) Realitzar els moviments de fons econòmics que manin el president i el
vicepresident o el secretari, i anotar-los als llibres corresponents.
b) Custodiar els llibres i els documents que facin referència a l’administració
comptable.
c) Tenir la comptabilitat a la disposició dels associats.
Article 28
Són funcions pròpies dels vocals:
a) Assistir a les sessions de la Junta de Delegats amb veu i vot.
b) Qualsevol funció que, dins de la competència de la Junta de Delegats, els
encomani la mateixa Junta o l’Assemblea general.
CAPÍTOL V-ELS DRETS I LES OBLIGACIONS DELS ASSOCIATS
Article 29
Els membres de l’Associació tenen els drets següents:
a) Veu i vot en les sessions de l’Assemblea general.
b) Obtenir informació de la Junta de Delegats i del President.
c) Tenir un exemplar dels estatuts i les normes que es redactin.
d) Rebre còpia de les actes de l’Assemblea.
e) Ser candidat a l’elecció dels càrrecs de la Junta de delegats.
f) Dirigir-se per escrit a la Junta de Delegats i al President, exposant llurs queixes i
suggeriments.
g) Delegar adequadament el vot.
Article 30
Els membres de l’Associació tenen les obligacions següents:
a) Assistir a l’Assemblea general.
b) Fer efectives les quotes econòmiques que l’Assemblea general aprovi, les quals
podran ser recaptades per via de constrenyiment prestat per l’Ajuntament en cas
d’impagament dins del període voluntari.
CAPÍTOL VI-EL RÈGIM ECONÒMIC I JURÍDIC
Article 31
L’Assemblea general aprovarà el programa d’actuació i el pressupost d’execució, quan es
demani a l’Ajuntament l’execució directa i completa de les obres i els serveis.
Article 32
Als efectes de l’execució de les obres o els serveis per part de l’Associació administrativa
de contribuents, seran tinguts en compte els requisits següents:
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a) L’execució s’haurà de dur a terme amb subjecció a les condicions i els terminis del
projecte elaborat per l’Administració municipal o, si més no, al projecte presentat
per l’Associació i aprovat per l’Ajuntament.
b) La dita execució, en tot cas, es farà sota la direcció dels tècnics designats per
l’Ajuntament.
Article 33
Un cop determinada la quota a satisfer, l’Ajuntament podrà concedir, a sol·licitud del
contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini màxim de cinc anys.
Article 34
Atesa la naturalesa administrativa de l’Associació de contribuents, els actes dels òrgans de
govern de l’Associació podran ser recorreguts en alçada davant l’Ajuntament dins el termini
del mes següent a la data de la seva adopció.
CAPÍTOL VII-LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 35
Es procedirà a la dissolució de l’Associació Administrativa de Contribuents un cop fetes les
obres que van motivar l’aplicació de contribucions especials i la constitució de l’Associació,
i un cop liquidades les obligacions que se’n derivin.
Article 36
1.Si les obres haguessin estat realitzades per l’Associació, actuarà com a junta liquidadora
la Junta de Delegats.
2.El balanç final, sigui negatiu o positiu, es repartirà entre els associats, segons les quotes
assignades.
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels grups CiU, IPC-ERC-AM i Independents
per Cantonigròs, i tres abstencions, del grup Cabrerès i Progrés, argumentant que es tracta
d’una qüestió privada.
A.P.-18.- APROVACIÓ DEL CONVENI PER A L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT A LA
XARXA RESCAT
El Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació ofereix als ajuntaments
que no tenen policia local la possibilitat de drsposar de terminals per a connexió, en cas
d’emergència, amb la Direcció General de Protecció Civil a través del Centre de
Coordinació Operativa de Catalunya.
El cost dels terminals i la quota d’operació i manteniment corresponen al Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
Per tal de fer efectiva l’aplicació dels terminals cal aprovar i signar el conveni de
col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT
de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb
protecció civil.
Per tant, es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de santa Maria de
Corcó per a l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT de radiocomunicacions
d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb protecció civil.
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Segon.- Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde per a signar els documents necessaris per ejecutar
aquest acord.
Tercer.- Notificar el present acord al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Alcalde explica que es tracta d’uns walkies que el Departament d’Interior ha donat a
l’Ajuntament per a casos d’emergència, en previsió d’ús.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-19.-PRECS I PREGUNTES

El Sr. Castells comenta que més aviat s’hauria de parlar d’un torn obert de paraules. Dit
això, explica que es va sol·licitar informació sobre l’ADF, però que sembla que en la
petició no es van explicar bé, ja que quan es pretenia saber com es jusifica la subvenció
que es rep.
El Sr. Comas diu que no és ben bé una subvenció, ja que el pla de prevenció d‘incendis el
fan Diputació i l’Ajuntament, i l’ADF només rep els diners i els aplica previ conveni. Afegeix
que l’Auntament va haver d’entrar com a soci per poder pagar la persona que ho gestiona.
El Sr. Castells pregunta si l’ADF rep diners de l’Ajuntament com una entitat més.
El Sr. Vilaregut diu que no es tracta de tenir la comptabilitat de tots, sinó que se sàpiga
com es justifiquen diners que surten de l’Ajuntament.
El Sr. Comas diu que la Diputació es va oferir a explicar el funcionament de l’ADF.
El Sr. Castells respon que s’agraeix, però que es demanava la forma de justificació.
El Sr. Comas diu que hi ha unes cinc ADF que són a Ajuntaments, responent el Sr.
Castells que no hi ha ADF sense Ajuntament, que és per llei.
El Sr. Comas respon ara que l’Ajuntament ha de ser a la junta, però que a més hi ha la seu
social, i que només es reben els diners al compte propi.
El Sr. Vilaregut diu que no cal donar-hi voltes, que simplement es demana transparència.
El Sr. Garolera intervé dient que deu existir una memòria sobre el que s’ha fet a
l’Ajuntament, assentint el Sr. Alcalde.
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El Sr. Castells explica que el dia 1 agost 2007 en un Ple es va aprovar que els Plens se
celebressin de forma rotativa, i que quan els temes afectessin algun dels nuclis, que
el plens havien de fer-se al nucli afectat. Afegeix que no s’ha complert, i que darrera hi
ha la idea que hi hagi més assistència .
El Sr. Alcalde respon que no hi ha hagut descuit, sinó que la situació a l’hivern és
complicada, especialment a Sant Martí, i que a més la proposta pot presentar dubtes de
legalitat, tot consultant el Sr. Secretari.
El Sr. Secretari esmenta l’article 85 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, segons el qual la celebració dels plens només pot realitzar-se
fora del saló de plens en cas de força major.
El Sr. Castells diu que caldria veure què és el saló de plens, responent l’Alcalde que és el
que és.
El Sr. Castells marxa de la sala.
El Sr. Alcalde diu que li sembla que no ha faltat al respecte.
La Sra. Crehuet diu que és absurd parlar, perquè la qüestió és escabullir-se.
El Sr. Vilaregut diu que es va preguntar si es tenia comunicació escrita de la
subcontractació a l’empresa Compte en l’obra de la segona fase del pavelló, fent
referència a la Llei 30/2007, i que fins ara no se n’ha tingut constància.
El Sr. Secretari diu que falta el tràmit.
El Sr. Vilaregut explica que després d’un entrenament es va dir que no es disposava de
camp de futbol per culpa de cabrerès i Progrés. El Sr. Alcalde respon que ara no és el
moment per fer-lo.
Sobre el Premi de Batxillerat, el Sr. Vilaregut diu que les bases són còpia exacta de la
primera edició, responent la Sra. Rodrigo que es va comentar que hi hauria un canvi, però
que no es va poder fer per problemes tècnics.
El Sr. Vilaregut diu que no es va fer amb temps
La Sra. Rodrigo respon que és un problema del moment d’haver-ho enviat.
Comenta la Sra. Crehuet que està pitjor, afegint el Sr. Vilaregut que no hi ha tríptic aquest
any, a diferència de l’anterior, en què va fer-lo ell mateix.
La Sra. Crehuet s’adreça a la Sra. Rodrigo per dir-li que deu estar molt ocupada amb les
altres activitats.
En últim lloc, el Sr. Vilaregut diu que millora no n’hi ha.
En relació amb l’estat d’execució de 2008, demanat per Cabrerès i Progrés el 21 de
gener de 2009, el Sr. Vilaregut diu que no s’ha rebut, ni tampoc el pressupost de
2009.
El Sr. Alcalde respon que en una setmana o quinze dies es pot passar al Ple.
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El Sr. Vilaregut demana còpia del projecte de pressupost amb antelació, acordant amb
l’Alcalde obtenir-lo almenys una setmana abans de l’aprovació.
El Sr. Vilaregut diu que es va presentar un escrit demanant la gratuïtat del carnet familiar a
la piscina i que el fet de regalar una panera per Nadal als regidors es passés per Ple, i que
és denigrant no obtenir resposta.
El Sr. Alcalde considera que si l’equip de govern hi està d’acord, no hi ha problema a
regalar paneres.
El Sr. Vilaregut recorda que en el Ple ordinari de setembre de 2008 es va oferir la clau de
les bústies de Sant Martí, i que encara no l’han rebut.
El Sr. Serra respon que s’ha canviat el pany i que se’ls donarà còpia de la clau.
El Sr. Vilaregut explica que s’ha presentat un projecte elèctric per a la llar d’infants i
pregunta si va inclòs en el preu d’adjudicació, responent el Sr. Alcalde que s’haurà d’afegir
per complir la normativa nova.
El Sr. Vilaregut pregunta si el projecte de Can Gall s’ha aturat perquè ha vingut gent de
Patrimoni de la Generalitat, responent el Sr. Alcalde que simplement van donar una opinió.
La Sra. Crehuet replica que l’Arquitecte entenia això.
El Sr. Alcalde diu que es busca subvenció per portar endavant el projecte.
El Sr. Vilaregut demana concretar quina és l’opinió de la gent de Patrimoni, a la qual cosa
el Sr. Alcalde respon que els sabia greu l’enderroc, però que es podria enderrocar.
El Sr. Vilaregut explica que la biblioteca no era viable a dalt, i que en tot cas es podria a fer
a baix una sala per a 80 persones, afegint que s’hauria de veure si sense enderrocar i amb
un altre espai es podria fer.
Seguidament, el Sr. Vilaregut pregunta pel compromís de l’ACA pel clavegueram del
Padró.
El Sr. Alcalde explica que miraran de fer els projectes i que hi ha 200.000 euros de
subvenció, però que fins que l’ACA no accepti els projectes, estarà aturat.
El Sr. Vilaregut fa esment d’un escrit de l’ACA en què es proposa compensar la
subvenció pel Pla Director amb un deute pendent de l’Ajuntament pel cànon de les
escoles, responent el Sr. Alcalde que cal gestionar-ho amb tresoreria pròpia.
El Sr. Vilaregut fa referència a un comunicat de Telefónica per una factura impagada
de reparació.
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El Sr.Alcalde explica que es devia a un trencament de cables provocat per l’empresa
adjudicatària que va reparar l’esvoranc de la zona d’aparcaments, i s’ha traslladat la
factura a l’empresa perquè aboni el deute la seva companyia d’assegurances.
El Sr. Vilaregut pregunta pel Pla específic de boscos després de nevades, que va sortir
al desembre, mentre que el Sr. Alcalde respon que s’ha informat els propietaris de
l’existència dels ajuts.
Marxa el Sr. Bagaria.
A preguntes de l’oposició sobre la situació de l’escola de música, el Sr. Garolera explica
que cada any es fa liquidació i l’últim any hi ha hagut un desfassament, afegint que el Sr.
Bagaria es posarà en contacte amb els regidors de Cabrerès i Progrés per explicar-ho
millor.
El Sr. Vilaregut pregunta quines mesures adoptarà l’Ajuntament davant la crisi
econòmica, ja que hi ha un augment d’aturats i cal un pla de contingència.
El Sr. Alcalde respon que no s’ha pensat en això, però sí a afavorir l’accés a la feina
d’aturats.
El Sr. Vilaregut diu que els bancs d’aliments es van quedant buits, responent el Sr. Alcalde
que no han arribat queixes, i que també hi ha fons de Zapatero.
El Sr. Vilaregut diu que no aportarà benefici.
El Sr. Alcalde explica que es pot promoure que les empreses agafin gent de l’atur del
poble.
El Sr. Vilaregut diu que la llar d’infants, el dia que estigui acabada, s’ocuparà, i que en
canvi el pavelló només serà per al básquet.
El Sr. Alcalde replica que és un edifici plurifuncional, i que les entitats l’aprofitaran, afegint
que a més aquest pavelló complirà la normativa.
El Sr. Vilaregut diu que no servirà per fer teatre, ni cobrirà necessitats culturals de grups
que existeixen.
Afegeix la Sra. Crehuet que no té sonoritat.
El Sr. Montañà respon que la sonoritat no és òptima però que és suficient.
El Sr. Alcalde diu que un teatre requereix normativa i que és costós, a diferència del que
succeïa antigament.
No havent-hi més preguntes, el Sr. Alcalde demana si vol intervenir algú del públic.
El Sr. Pàmies pregunta si el carrer del Pont no està inclòs en les obres del fons de
Zapatero responent el Sr. Alcalde que no, perquè s’hi haurien d’endreçar també els
serveis.
Finalment, el Sr. Albanell critica que pugui haver-hi errors en la gestió municipal.
L'Alcalde aixeca la sessió a l'hora indicada a l'encapçalament. Com a Secretari en dono
fe,
Vist i plau
El Secretari,
L’Alcalde President
Jordi Tena i Galindo
Josep Mas Falgueras
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