ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 005/2009
DATA SESSIÓ: 29 de juliol de 2009
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: AAPP 045-056
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:30 A LES 22:15 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
Ventura Bagaria Canal
Ignasi Garolera Coromina
DURANT LA SESSIÓ:
Cap
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Josep Castells Casellas
SECRETARI
Jordi Tena i Galindo
A.P.-45.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària 4/2009, de 25 de juny,
Es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió plenària ordinària 4/2009, de 25 de juny,
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 dels presents.
A.P.-46.-RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LES CERTIFICACIONS NÚM.7 I 8 DE
L’OBRA
“CONSTRUCCIÓ
DE
LA
SEGONA
FASE
DE
L’EDIFICI
PLURIFUNCIONAL.PAV-2”
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En data 7 de juliol de 2009 i 16 de juliol de 2009, respectivament, l’Alcaldia d’aquest
Ajuntament va adoptar les següents resolucions:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 219/09
Santa Maria de Corcó, 7 de juliol 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 7a
certificació d’obra.
Vist que els serveis tècnics han donat el visitiplau a 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. 7 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici
plurifuncional. Pav-2”, datada el 31 de maig de 2009, i amb un import de 56.089,24 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,
Signat,Josep Mas Falgueras

Davant meu,
El Secretari Interventor
Signat, Jordi Tena i Galindo”

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 236/09
Santa Maria de Corcó, 16 de juliol 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 8a
certificació d’obra.
Vist que els serveis tècnics han donat el visitiplau a 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:
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Primer.- Aprovar la certificació núm. 8 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici
plurifuncional. Pav-2”, datada el 30 de juny de 2009, i amb un import de 64.915,80 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,
Signat,Josep Mas Falgueras

Davant meu,
El Secretari Interventor
Signat, Jordi Tena i Galindo”

Per tant, es proposa al Ple:
Únic.- Ratificar les resolucions de l’Alcaldia 219/09, de 7 de juliol, i 236/09, de 16 de juliol,
sobre l’aprovació de les certificacions núm.7 i núm.8, respectivament, de l’obra
“Construcció de la segona fase de l’edifici plurifuncional.Pav-2”.
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents.
A.P.-47.-APROVACIÓ DE PRÒRROGA PER A L’OBRA “CONSTRUCCIÓ DE LA 2A
FASE DE L’EDIFICI PLURIFUNCIONAL.PAV-2”
En data 5 de maig de 2009 l’empresa adjudicatària de l’obra “Construcció de la segona
fase de l’edifici plurifuncional.Pav-2”, Arenes i Graves Castellot S.A., ha sol·licitat una
pròrroga en l’execució de l’actuació perquè el termini màxim passi del mes de juliol al 13 de
novembre de 2009, al·legant condicions meteorològiques adverses.
El plec de clàusules administratives particulars, en la seva clàusula onzena, preveu que
per causa de força major es pot concedir una pròrroga del termini d’execució.
Vistos els informes favorables de secretaria i de la direcció facultativa de l’obra, es proposa
al Ple:
Primer.- Concedir una pròrroga a l’empresa Arenes i Graves Castellot S.A.fins al dia 13 de
novembre de 2009 per a l’execució de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici
plurifuncional. Pav.2”, atès que ha concorregut causa de força major.
Segon.- Notificar el present acord a Arenes i Graves Castellot S.A. i a les entitats
públiques que han atorgat ajuts per a l’actuació als efectes oportuns.
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La proposta s’aprova per unanimitat dels presents.
A.P.-48.-ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes”, una de
les iniciatives més ambicioses com a mecanismo de participació de la ciutadania en la lluita
contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de
consultes amb moltes ciutats europees.
El dit Pacte consisteix en el comprimís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global
mitjançant l’adopció de programes d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i
l’edificació, a més de la promoció de fonts d’energies renovables en les àrees urbanes.
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les
seves emissions de CO2 en un 20% fins a l’any 2020, incrementant en un 20% l’eficàcia
energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts
renovables.
Per tot l’exposat es proposen al Ple municipal els següents acords:
Primer.- L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó fa seus els objectius de la Unió Europea
per l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en
més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció a favor de les fonts
d’energia renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó es compromet a elaborar un Pla d’Acció
d’Energia Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte.
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió
del Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització
d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó es compromet també a elaborar un
informe bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de
l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar
(en els termes que consideri oporto) en la Conferència d’Alcaldes per l’Energia Sostenible
a Europa.
Quart.- Comunicar els presenta acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert) i al President Delegat de l’Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació
dels municipis de la provincia que s’hi adhereixin.
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El Sr. Bagaria explica que ho va conèixer arran d’una conversa amb els tècnics Enric
Vilaregut i Josep Verdaguer i que permet obtenir ajuts per actuacions en matèria de medi
ambient en edificis públics, existint a més l’ajuda de Diputació de Barcelona.
El Sr. Vilaregut recorda que hi ha altres compromisos més enllà d’obtenir subvencions.
El Sr. Bagaria respon que es canalitza l’actuació a través d’un conveni amb Diputació.
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents.
A.P.- 49.- DACIÓ DE COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI
2008
De conformitat amb l’article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, correspon donar compte de la
liquidació del pressupost de l’exercici anterior, un cop aprovada, en la primera sessió
plenària.
En data 22 de juliol de 2009 l’Alcaldia ha adoptat la següent resolució, d’aprovació de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2008:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 245/09
Santa Maria de Corcó, 22 de juliol de 2009
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2008, s’obté, a 31 de desembre de
2008, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses: 7.501.774,00
Modificacions de despeses: 69.000,00
Pressupost definitiu de despeses: 7.570.774,00
Despeses autoritzades: 7.570.774,00
Despeses compromeses: 4.699.685,39
Obligacions reconegudes: 4.699.685,39
Despeses ordenades: 4.699.685,39
Pagaments realitzats: 2.303.446,16
Obligacions pendents de pagament:2.396.239,23
2. Exercicis tancats
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Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 87.065,26
Baixes: 0,00
Pagaments realitzats: 86.065,28
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 0,00
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos: 7.501.774,00
Modificacions d’ingressos: 69.000,00
Pressupost definitiu d’ingressos: 7.570.774,00
Drets reconeguts: 5.064.193,05
Drets anul·lats: 290.845,05
Drets cancel·lats: 324,36
Recaptació neta: 2.291.011,77
Drets pendents de cobrament: 2.482.011,87
b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 136.801,77
Modificacions saldo inicial: -307,31
Drets anul·lats: 1.845,47
Drets cancel·lats: 8.782,63
Recaptació: 97.181,28
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 28.685,08
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets..................................................4.773.023,64
– Obligacions reconegudes netes...................................4.699.685,39
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
73.338,25
– Desviacions positives de finançament...............................51.086,51
+ Desviacions negatives de finançament............................136.986,91
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tres........69.000,00
+ Resultat d’operacions comercials................................................0,00
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
228.238,65
Cal esmentar que hi ha una error de comptabilització, en la mesura que s’ha comptabilitzat
com a dret reconegut, per duplicat, una mateixa subvenció. Es tracta d’un ajut del
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, per a la construcció de la
nova llar d’infants municipal, per import de 200.000 euros, atorgada per Diputació de
Barcelona. S’haurà d’ajustar en la comptabilitat de l’exercici 2009.
1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 2.871.088,61€.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
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1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI: 2.517.578,14
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs..........................2.482.011,87
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats......................28.685,08
D’altres operacions no pressupostàries............................................6.881,19
-Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva................................0,00
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI : 2.452.560,95
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.................2.396.239,23
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats......................0,00
De pressupostos d’ingressos.............................................................0,00
D’operacions comercials....................................................................0,00
D’altres operacions no pressupostàries....................................56.321,72
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva......................0,00

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI : 321.227,52
_____________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ..................................386.244,71
– SALDOS DE COBRAMENT DUBTÓS ...................................131.665,36
– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA................................................................ 0,00
__________________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 254.579,35
2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així
com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el
romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin
de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en
131.665,36 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import
dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva
com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en
produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de
Comptes):
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estimacions
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3) (%)
Pressupost d’ingressos
cobrabilitat
Exercici actual :
1r. any immediatament anterior
2n. any
3r. any
4t. any i següents

de

dubtosa

5%
15%
40%
80%
100%

Les multes es doten en un 90% amb independència de l’antiguitat del seu saldo.
3. No hi ha ingressos afectats.
4. Respecte a l’estabilitat pressupostària
El pressupost general liquidat no s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de conformitat amb l’article 3.2 de la LGEP. Resulta una necessitat de
finançament per import de 13.572,33 €
5. El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix a l’article 48 que “en els termes previstos en
aquesta llei, les entitats locals, els seus organismes autònoms i els previstos ens i societats
mercantils dependents podran concertar operacions de crèdit en totes les seves
modalitats, tant a curt com a llarg termini, així com operacions financeres de cobertura i
gestió de risc del tipus d’interès i del tipus de de canvi, d’acord amb l’article 53.7 el qual
estableix que per a l’atorgament de l’autorització de les operacions a què es refereixen els
apartats anteriors l’òrgan autoritzant de la Comunitat Autònoma tindrà en compte, amb
caràcter preferent, el compliment del principi de l’estabilitat pressupostària establert a la
Llei General d’Estabilitat Pressupostària. I precisaran de l’autorització d’aquest òrgan quan
es produeixi un cúmul del 110 per cent de quantitat creditícia dels ingressos corrents
liquidats o meritats en l’exercici immediatament anterior. Tenint en compte a més a més
que l’apartat primer de l’article 53 estableix que no es podran concertar noves operacions
de crèdit a llarg termini, sense la prèvia autorització de l’òrgan competent de la Comunitat
Autònoma, quan els estats financers que reflecteixin la liquidació dels pressupostos, els
resultats corrents i els resultats de l’activitat ordinària del darrer exercici, es dedueixi un
estalvi net negatiu.
6. Secretaria Intervenció ha emès els informes preceptius.
FONAMENTS DE DRET
L’article 191 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, i l’article 89 del Reial decret 500/1990 regulen
el moment de tancament i la liquidació del pressupost.
L'article 191.3 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 estableix el caràcter preceptiu d’aquest
informe.
L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de
manifest diversos punts.
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Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits
inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses,
les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la
recaptació neta.
L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació
del pressupost, s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria

2.4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària segons el que estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats
locals agregades.
2.5. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la mateixa llei hauran d’elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació del pressupost en situació de desequilibri,
un pla economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació
del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment.
2.6. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20
d'abril, de desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària.
Per tot això,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2008, que en termes consolidats
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall, amb la
salvetat que s’ha comptabilitzat una subvenció per duplicat com a dret reconegut, la qual
cosa caldrà solucionar-la mitjançant l’ajustament de la comptabilitat de 2009.
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Segon.- Informar-ne el Ple en la primera sessió que se celebri.
Tercer.-Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Quart.- Notificar a la Direcció General de Política Financera de la Generalitat el no
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sol·licitar a la Diputació de Barcelona
que sigui elaborat el corresponent projecte econòmic financer per corregir la situació.
Així ho disposo,
L'alcalde
Signat,Josep Mas Falgueras

Davant meu,
El Secretari
Signat, Jordi Tena i Galindo”

A consultes del Sr. Vilaregut, el Sr. Secretari explica que no es compleix l’objectiu de
l’estabilitat pressupostària i que cal complir amb els tràmits legals, i així mateix explica que
cal ajustar en la comptabilitat de 2009 l’error comptable, tenint present que hi ha
subvencions on resta pendent efectuar el reconeixement del dret.
No havent-hi més preguntes, s’entén efectuada la dació de compte de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2008.
A.P.-50.-MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 1/2009, PER GENERACIÓ I SUPLEMENT
DE CRÈDITS
Expedient número 1/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant generació i suplement de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia 247/2009 de data 23 de juliol de 2009, s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant generació i suplement de crèdits.
2. Actualment es fa necessari incorporar al Pressupost de 2009 les despeses
corresponents al Fons Estatal d’Inversió Local, mitjançant generació de crèdits, per
compromisos ferms d’aportació, corresponents a les subvencions atorgades.
Així mateix, cal augmentar la partida corresponent a atencions benèfiques fins a 25.000
euros, atenent a les subvencions rebudes de Diputació de Barcelona i a les necessitats
que sorgeixen al municipi en situació de crisi.
En darrer terme, cal ajustar a l’alça la consignació pressupostària de l’obra d’urbanització
de la vorada del camí del cementiri, ja que cal incloure-hi les despeses d’execució i
d’honoraris tècnics complets, a finançar mitjançant contribucions especials i romanent de
tresoreria.
Les despeses esmentades, que no poden demorar-se fins a l’exercici següent i que no
tenen consignació pressupostària suficient, obliguen a tramitar l’expedient de suplement de
crèdit, amb subjecció a les disposicions vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna
de les possibilitats previstes a l’article 177.4 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.
Concretament, s’han de finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
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Despeses que cal finançar:
Generació de crèdits:
Despeses a finançar amb nous ingressos, per compromisos ferms d’aportació:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

1 511 61121

Renovació
enllumenat
públic

-

75.023,10

75.023,10

1 511 61122

Arranjament
Camí
Casa
Roja

29.925,40

29.925,40

1 511 61123

Arranjament
camí
Ral
i
carrer Cabrera

52.772,41

52.772,41

1 511 61124

Pavimentació
carrers
de
L’Esquirol

158.680,24

158.680,24

1 511 61125

Condicionament accessos
cementiri

81.310,00

81.310,00

Total despeses a finançar: 397.711,15€

Finançament que es proposa
Subvenció Fons Estatal d’Inversió Local: 397.711,15€
Total finançament :

397.711,15€

Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment
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1 323 48000

Atencions
benèfiques

1.000,00

24.000,00

25.000,00

Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 17.650,53
Subvencions Diputació de Barcelona: 6.349,47

Partida

Nom

Consignació
inicial

1 511 62209

9.000,00
Obres
complementàries
accés cementiri

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

1507,74

10.507,74

Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 150,77€
Contribucions especials: 1.356,96€

Total finançament suplement:

25.507,74€

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.
2.D'acord amb l'article 181 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 i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, en la forma que
reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de les
operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
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e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent
3. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
4. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.
5. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 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, les
entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus pressupostos al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2
de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de
desequilibri, un pla economicofinancer corrector, i així mateix s’ha de notificar el
corresponent informe sobre el no assoliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària a la
Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el
Reglament que desenvolupa la LGEP. L’incompliment es deriva del pressupost.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació del Pressupost per generació i suplement de
crèdits d’acord amb les dades referides als antecedents, que cal finançar mitjançant els
recursos indicats.
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. En cas
que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
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Tercer.- Condicionar la modificació pressupostària relativa a l’increment de la partida de
l’obra complementària del cementiri a l’efectiva aprovació definitiva de l’ordenació i
imposició de les contribucions especials de l’obra ordinària de vorera i urbanització de la
mateixa.
El Sr. Vilaregut manifesta l’agraïment per haver-se fet efectiva una modificació per raons
socials, tal com s’havia parlat.
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents.
A.P.-51.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM, PER L’ESMENA DE DIVERSES
ERRADES DETECTADES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA SEVA ENTRADA EN
VIGOR.
En data 29/02/08, va ser publicat al DOGC el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Santa Maria de Corcó (POUM), aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona en sessió de 24 de gener de 2008. L’entrada en vigor d’aquesta nova normativa
de planejament urbanístic general, ha posat de manifest l’existència d’algunes errades
pròpies d’una norma d’abast tant general.
Les errades detectades relacionades en el document de modificació puntual elaborat pels
serveis tècnics municipals, responen per una banda a simples errades materials o
aritmètiques, i per altra banda, altres, responen també a l’adopció d’una regulació
inadequada com a conseqüència de diversos motius, relatius al disseny o l’ordenació que
proposa el POUM per a un sector determinat.
L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, pretén esmenar les errades detectades, mitjançant
la tramitació d’una modificació puntual del POUM, per tal de dotar de la major seguretat
jurídica el procés d’esmena de les errades detectades.
Vistos els informes tècnics i jurídics emesos junt amb la proposta de modificació.
Vist allò que disposen els articles 94 en relació al 75 i ss. del Decret Legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles concordants
aplicables del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de
juliol.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Santa Maria de Corcó, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona en sessió de 24 de gener de 2008, i publicat al DOGC el 29/02/08, consistent en
l’esmena de les errades relacionades en el document de modificació puntual elaborat pels
serveis tècnics municipals titulat “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Santa Maria de Corcó, com a conseqüència de la detecció de diverses
errades posades de manifest arrel de la seva entrada en vigor”.
SEGON.- De conformitat amb allò que es regula a l’article 81 de la Llei d’Urbanisme
exposar al públic la modificació objecte del present acord, pel termini d’un mes i sol·licitar
l’emissió d’informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
El Sr. Vilaregut pregunta què s’entén per indústria integrada.
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El Sr. Alcalde respon que es refereix a petits tallers que no poden legalitzar-se perquè l’ús
no és permés pel planejament urbanístic en determinades àrees del municipi, i que malgrat
es realitzi la modificació puntual del POUM, han de complir amb la normativa ambiental.
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents, superant la majoria absoluta.
A.P.- 52.- ACCEPTACIÓ D’AJUDES I DE NORMATIVA DEL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2008-2012 EN RELACIÓ AMB L’ACTUACIÓ
“ADQUISICIÓ DE MOBILIARI DE LA LLAR D’INFANTS”
De conformitat amb el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la
formulació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012, la justificació dels ajuts
per a actuacions requereix, entre altres tràmits, l’adopció d’un acord d’acceptació dels ajuts
i de la normativa aplicable.
En tant que la memòria valorada de l’actuació “Adquisició de mobiliari de la llar d’infants”,
la qual té assignada un ajut de 61.836,81euros en el marc del Programa General del
PUOSC 2008-2012, ha estat aprovada definitivament, es proposa al Ple:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita,
i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les
obres s’executin amb normalitat i designar la persona següent:
Responsable de l’actuació: Rafael Rierola Moscoso
Títol professional: Arquitecte Superior
Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació
s’ha sotmès a la tramitació reglamentària, i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
especificada a continuació hi ha consignació pressupostària suficient per atendre el
finançament d’aquesta actuació.
Dades de la partida pressupostària
Número 1 422 62000
Any del pressupost 2009
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El Sr. Alcalde explica que la subvenció pertanyia a la quantitat rebuda per la construcció de
la llar d’infants, però que va caldre un canvi d’ús per exigencia de la normativa del PUOSC.
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents.
A.P.-53.-APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ
DELS REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ
MUNICIPAL
En data 2 de febrer de 2009 (registre d’entrada núm. 156), el grup Cabrerès i ProgrésEntesa pel Progrés Municipal va presentar una proposta per perquè l’Alcaldia redactés i
proposés, en el termini màxim de sis mesos, a comptar des de l’endemà d’aprovar-se
aquesta proposta en Ple, un reglament que reguli l’accés dels regidors i dels grups
municipals als òrgans d’informació i difusió municipals.
La proposta es va aprovar per unanimitat en sessió plenària ordinària de 26 de març de
2009. El termini per presentar al Ple un reglament per a la seva aprovació finalitza el 26 de
setembre de 2009.
L’Alcaldia ha elaborat una proposta de Reglament regulador de la participació dels regidors
i grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipals.
Vist l’informe favorable de Secretaria Intervenció,
Es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de la participació dels regidors i grups
municipals en els òrgans d’informació i difusió municipals.
Segon.-Sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, mitjançant una publicació en el BOPB, en el DOGC i en el tauler municipal, per
un període de 30 dies, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En el cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu, es trametrà el text íntegre del Reglament 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, amb la inclusió del text literal del Reglament aprovat.
El Sr. Vilaregut demana que es reconsideri la proposta inicial en què la pàgina web no
consta com a òrgan o mitjà d’informació i difusió municipal, vetant l’accés als regidors.
El Sr. Alcalde respon que es preveu un link per als grups municipals a la pàgina web.
El Sr. Garolera diu que a les pàgines web dels Ajuntaments hi ha informació institucional i
links per als partits polítics, i que sí que hi ha entrada als butlletins, com el de l’Ajuntament
de Barcelona.
El Sr Vilaregut comenta que en els temps actuals no es pot entendre que la pàgina web no
tingui consideració de mitjà de difusió, quan a més no hi ha normativa que ho impedeixi.
El Sr. Montañà intervé dient que a la pàgina web es pengen coses de l’equip de govern i
no dels grups municipals, afegint el Sr. Alcalde que serveix perquè les regidories informin.

Carrer Nou, 1. 08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:

st.m.corco@diba.es

El Sr. Vilaregut replica que des de l’oposició també es fan coses per a l’Ajuntament, i que
es pot participar sense necessitat de penjar-hi escrits, ja que es poden fer suggeriments
sobre la informació que s’hi penja. Afegeix que amb només un link cap a la pàgina del grup
no es pot participar.
La Sra. Crehuet diu que la pàgina web és òrgan d’informació i difusió municipal, i que això
no exclou que la regulació prevegi que no hi poden entrar els regidors.
El Sr. Vilaregut afegeix que cal establir la pàgina web com a òrgan de difusió i d’informació
municipal a l’article 2, i que després ja s’entrarà a debatre quina regulació correspon a la
pàgina web, afegint que no pretén que sigui un mitjà de difusió política de Cabrerès i
Progrés perquè el grup ja disposa de la seva pròpia pàgina. En aquest sentit, demana que
es faci l’esmena i anuncia que en el període d’exposició pública el seu grup presentarà
com a al·legació una proposta d’article que reguli la pàgina web.
La proposta de Reglament s’aprova per unanimitat dels presents, un cop realitzada la
següent esmena sobre el text: “-La pàgina web de l’Ajuntament” ha de figurar a l’article 2 i
no a l’article 3 del Reglament.
ANNEX
REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I GRUPS
MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ MUNICIPAL.
L’article 170.2 de la Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, d’acord amb la Llei 21/2002, de 5 de juliol, de
setena modificació de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya,
ha introduït modificacions en relació a la participació dels regidors i grups municipals als
òrgans d’informació i difusió municipal, amb l’objecte de garantir el dret d’accés i la llibertat
d’expressió. Tradicionalment els mitjans de comunicació local han estat els butlletins i en
alguns casos les ràdios municipals, sense oblidar aquells municipis en què s’han implantat
televisions de caràcter local.
Arran d’una proposta presentada pel grup Cabrerès i Progrés i aprovada unànimament pel
Ple en sessió de 26 de març de 2009, s’ha concretat la previsió de l’esmentat article 170.1
en un text legal que esdevé de compliment obligatori, tot garantint un sistema de difusió i
participació de tots els membres de l’Ajuntament.
Per tal de dotar-se de l’instrument necessari per a la regulació de la participació dels grups
i regidors als mitjans de difusió de titularitat municipal, el Ple de l’Ajuntament de Santa
Maria de Corcó adopta el següent Reglament,
CAPÍTOL PRIMER. Normes generals
Article 1.

Carrer Nou, 1. 08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:

st.m.corco@diba.es

És objecte d’aquest reglament la regulació i el foment dels dret a la informació pública i a la
participació dels regidors i grups municipals als mitjans de comunicació de titularitat pública
i els òrgans d’informació i difusió municipal.
Article 2.
Són òrgans de d’informació i difusió municipals:
-Els mitjans de comunicació audiovisuals, en cas que siguin creats.
-El butlletins municipals amb una periodicitat d’edició.
-La pàgina web de l’Ajuntament.
Article 3.
No s’entendran òrgans d’informació i difusió municipal:
-Els fulletons o publicacions destinades a donar informació d’actes i actuacions
concretes, com ara campanyes de salut, informació de caràcter cultural com temporades
estables, cicles d’actuacions, programes de festa major, i en general qualsevol edició
pròpia per al desenvolupament de les tasques i actuacions de caràcter municipal i dirigides
a la informació ciutadana.
-Els taulons d’anuncis municipals.
Article 4.
Els òrgans de govern dels mitjans de comunicació de titularitat pública i els òrgans
d’informació i difusió municipal, han de fomentar la participació dels regidors i dels grups
polítics per assegurar la pluralitat dels mitjans, d’acord amb la regulació continguda en
aquest Reglament.
Article 5.
Les intervencions, siguin escrites o orals, hauran de basar-se en el respecte mutu i
s’evitarà, en la mesura del possible, la confrontació personal, i caldrà mantenir unes
normes bàsiques de conducta i de cortesia pública.
Article 6.
Les informacions dels grups municipals es referiran exclusivament a la seva activitat en la
Corporació i en el municipi, i no podrà utilitzar-se per a la propaganda dels partits polítics o
coalicions electorals pels quals es presenten a les eleccions municipals.

CAPÍTOL SEGON. Els mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat municipal.
Article 7
En el cas dels mitjans audiovisuals, caldrà assignar uns temps d’intervenció a cada grup
municipal, en el format i amb l’estructura que la direcció del mitjà proposi, garantint una
presència proporcional als diversos grups municipals.
Article 8.
Els responsables dels mitjans de comunicació audiovisuals de titularitat pública elaboraran
una proposta que s’elevarà al Ple perquè sigui aprovada, per majoria simple, en la qual hi
faran constar quin temps pot destinar-se a la participació i accés dels regidors i dels grups
municipals.
CAPÍTOL TERCER. Els butlletins i publicacions
Article 9.
En els butlletins i publicacions periòdiques destinades a la informació municipal de caràcter
generalista del municipi i que siguin de titularitat pública, s’haurà de garantir que un 10%
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de l’edició es posarà a disposició dels grups municipals per tal que hi facin les seves
aportacions.
En el cas que el 10% del butlletí o publicació sigui inferior a una plana, l’espai a disposició
dels grups municipals correspondrà a una plana completa.
Article 10
El repartiment de l’espai assenyalat a l’article anterior es farà per parts iguals, i en cada
butlletí o publicació, per tots els grups polítics amb presència al consistori.
Article 11.
Els butlletins i les publicacions periòdiques donaran a conèixer les actuacions i activitats
desenvolupades pels regidors que tinguin encomanades i delegades tasques per part de
l’Alcaldia, i inclouran les informacions necessàries per a garantir a tots els ciutadans el
coneixement de les condicions d’accés als serveis públics municipals, així com el seu
funcionament.
Article 12.
En cap cas es podran incloure anuncis de formacions polítiques en els butlletins
municipals.
Article 13.
Des del dia de la convocatòria de les eleccions municipals i fins que aquestes no hagin
estat celebrades, no es podrà difondre ni editar cap butlletí ni publicació periòdiques
destinades a la informació municipal llevat de les exceptuades a l’article 3 del present
reglament.
CAPÍTOL QUART. La pàgina web
Article 14.
La pàgina web inclourà informació de caràcter institucional, com ara adreces, telèfons i
horaris de l’Ajuntament, informació sobre l’activitat administrativa i les dades corresponents
a les associacions i resta d’entitats privades del municipi.
En cap cas la informació revestirà caràcter polític.
Article 15
Els partits polítics amb representació a l’Ajuntament tindran dret a demanar la inclusió d’un
enllaç que adreci a la seva pròpia pàgina web.
A.P.-54.-APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS MERCATS
DEL MUNICIPI DE SANTA MARIA DE CORCÓ
Atès que cal dotar de regulació el mercat que se celebra de forma setmanal en el municipi i
d’altres que s’hi puguin celebrar, s’ha presentat per part de la Regidoria de Promoció
Econòmica una proposta d’ordenança a tal efecte.
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Vist l’informe favorable de Secretaria Intervenció,
Es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar inicialment L’Ordenança reguladora dels Mercats del Municipi de Santa
Maria de Corcó.
Segon.-Sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, mitjançant una publicació en el BOPB, en el DOGC i en el tauler municipal, per
un període de 30 dies, als efectes de presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En el cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu, es trametrà el text íntegre del Reglament 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, amb la inclusió del text literal del Reglament aprovat.
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents.
Annex
Ordenança Reguladora dels Mercats del municipi de Santa Maria de Corcó

Capítol I
Disposicions Generals
Article 1
Aquesta ordenança té per objecte la regulació dels mercats del municipi de Santa Maria de
Corcó quant a venda no sedentària.
Article 2
El mercat que es porta a terme al nucli de l’Esquirol, té lloc tots els divendres de l’any a la
plaça Nova, al costat de l’església, i als seus entorns. Si un divendres s’escau que sigui
festa inhàbil a efectes laborals, es suprimirà el mercat d’aquest dia.
Article 3
Les parades s’agruparan per sectors d’acord amb els següents grups:
-

Alimentació (inclou fruites i verdures, productes del camp, plantes i flors)

-

Articles per a la llar (ferreteria, regal, ornamentació, drogueria, perfumeria o similiar)

-

Vestit i calçat

Capítol II
Llicències
Article 4
L’Ajuntament concedeix 2 tipus de llicències per parar als mercats:
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-

Fixa: es concedeixen per períodes anuals per que el sol·licitant ocupi un espai o
parada determinat tot l’any. Aquest espai se’ls reserva cada dia de mercat fins a les 9
del matí, hora en la qual l’espai es deixa ocupar per el titular d’una llicència eventual si
el fixe encara no ha instal·lat la seva parada.

-

Eventual: Es concedeixen anualment, però sense dret a una ubicació fixa. Els
titulars de les llicències eventuals poden participar als mercats ocupant els espais que
els fixes deixen vacants ocasionalment. El vigilant dels mercats, a les 9 del matí,
concedeix les places fixes buides als possibles eventuals que s’hagin presentat al
mercat durant aquell dia.

Article 5
Les llicències s’atorguen pel termini màxim d’un any. En el cas que l’Ajuntament, per una
causa degudament justificada i prèvia notificació individualitzada a cadascun, acordi
suprimir o traslladar una o més parades, el seu titular haurà de deixar lliure l’ocupació
autoritzada en el termini que els sigui assenyalat, sense dret a cap indemnització.
Article 6
L’Ajuntament es reserva el dret de reglamentar-ne les vendes, d’augmentar o disminuir el
nombre de mercaderies autoritzades i d’establir criteris de prioritat en la concessió de
llicències, segons ho aconsellin raons econòmiques de mercat i de bon servei als
ciutadans.
Article 7
L’Ajuntament, ateses les circumstàncies, podrà fixar el nombre màxim de vendors per a un
determinat producte.
Article 8
Les llicències donen dret als seus titulars a la reserva dels llocs de venda determinats per
l’Ajuntament. No obstant això, si ja és previsible que un espai quedarà sense ocupar, per
avís del propi titular o bé perquè el titular no ha instal·lat la seva parada a les 9 del matí,
temini establert per a instal·lar les parades, l’encarregat municipal podrà cedir
provisionalment l’espai a un altre venedor que disposi de l’autorització municipal com
eventual o fixe, atenent els criteris de distribució dels productes o per la seva idoneitat.
Capítol III
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Participació als mercats del municipi de Santa Maria de Corcó
Article 9
Per participar als mercats del municipi de Santa Maria de Corcó s’ha de presentar a les
oficines de l’Ajuntament la següent documentació:
a) Full de sol·licitud, que inclourà les següents dades:
-

Dades fiscals del sol·licitant (nom, cognoms, adreça, telèfons de contacte,
número de DNI o permís de residència i treball)

-

El producte que es vol posar a la venda (que ha de correspondre amb l’epígraf en
el que s’ha donat d’alta a l’IAE)

-

Els metres necessaris per muntar la parada

-

Tipus de llicència que es vol obtenir: eventual o fixa

b) Fotocòpia del DNI / NIF (els estrangers hauran de presentar el permís de treball)
c) Certificat d’alta de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i els últims rebuts.
d) Còpia d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els possibles
danys que la parada o el gènere pugui causar a tercers en cas d’accident i rebut del
pagament de la pòlissa actualitzat.
Article 10
Els sol·licitants de venda de productes alimentaris hauran de presentar, també, una còpia
del carnet de manipulador d’aliments o bé el certificat d’assistència a un curs de
manipulació d’aliments de tots els membres de la parada.
Article 11
Un cop rebuda la sol·licitud, l’Ajuntament de l’Esquirol confirmarà als interessats si hi ha
cap possibilitat d’obtenir una llicència eventual o fixa. A l’hora de prendre la decisió,
l’Ajuntament valorarà les necessitats del mercat, la diversitat de producte i la disponibilitat
de places vacants a cobrir.
Article 12
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de la normativa de participació que
regula els mercats i que recull Les Bases Reguladores dels Mercats del municipi de Santa
Maria de Corcó.
Article 13
Les sol·licituds per instal·lar una parada que no pugin ser ateses per manca d’espai
s’inclouran en una llista d’espera i s’adjudicaran, a mesura que es produeixin vacants del
mateix producte o un de similar, a proposta de la Regidoria de Pormoció Econòmica,
seguint l’ordre cronològic de presentació de sol·licitud i en funció de quin sigui l’espai que
quedi lliure, quan es produeixi alguna vacant en els llocs fixos adjudicats.
Article 14
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Caldrà satisfer puntualment les exaccions municipals que es fixin cada any a les
ordenances fiscals municipals.
El pagament de la taxa s’haurà de fer per mesos naturals avançats, a través de
domiciliació bancària o bé pagant en efectiu el rebut corresponent a les oficines de
l’Ajuntament o bé al vigilant del mercat.

Capítol IV
Autoritzacions
Article 15
Les autoritzacions d’instal·lació d’una parada en el mercat ambulant es classifiquen de la
forma següent:
a)

Fixes: són les ocupacions establertes de forma permanent en un mateix lloc i horari
durant el termini de vigència de la llicència. Concretament són les que tenen una
ubicació fixa assenyalada en un plànol del mercat, que es mantindrà durant el termini
de vigència de la llicència i les futures renovacions, excepte en els casos de força
major.

b)

Eventuals: són les que es poden concedir sense assenyalar-ne un lloc de
col·locació exacte ni un termini d’autorització predeteminat i que depenen de la
disponibilitat de l’espai el dia de celebració del mercat. Els sol·licitants que no hagin
obtingut la concessió d’un lloc de venda fix podran demanar l’atorgament d’una
llicència eventual. Aquest tipus de llicència no dóna dret a reserva d’un lloc deteminat
ni garanteix la disponibilitat d’espai per a la venda al mercat. Els titulars d’una llicència
de venda fixa tenen dret a la reserva de l’espai que els ha estat assigant fins a les 9 del
matí del dia de mercat. Després d’aquesta hora el responsable del mercat podrà
disposar de la parada i adjudicar-la en favor dels paradistes amb una llicència eventual,
d’acord amb el procediment següent:
-

A partir de les 8 del matí el responsable municipal del mercat repartirà números,
per odre de petició, als venedors eventuals que ho sol·licitin, els quals podran
ocupar els llocs fixes de venda que poguessin restar desocupats a partir de les
9 del matí.

Carrer Nou, 1. 08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:

st.m.corco@diba.es

-

Un cop fetes totes les adjudicacions eventuals possibles del dia, si queda algun
venedor sense lloc, no tindrà cap dret ni podrà fer cap mena de reclamació.

Article 16
La vigència de l’adjudicació finalitzarà, en tots els casos, el 31 de desembre de cada any.
Article 17
Tots els venedors usuaris del mercat ambulant podran sol·licitar la reserva de la parada per
a l’any següent durant la segona quinzena del mes de novembre, mitjançant la presentació
de la sol·licitud corresponent al registre general de l’ajuntament.
Si el venedor no sol·licita la reserva en la data que s’indica a l’apartat anterior, s’entendrà
que renuncia a la concessió.
Article 18
Un cop s’hagi assignat el lloc de la parada i, en tot cas, abans d’iniciar la venda, el
paradista està obligat a satisfer l’exacció municipal corresponent.
Article 19
Es declararà vacant el lloc adjudicat amb caràcter fix que no sigui ocupat per l’usuari
durant quadre dies consecutius de mercat, a no ser que tingui l’autorització necessària. La
situació de vacant es produirà encara que el venedor afectat estigui al corrent del
pagament mensual. Quant s’hagi declarat la vacant definitiva del lloc, serà adjudicat al
sol·licitant més antic; si aquest hi renuncia, al següent, i així successivament.
Capítol V
Drets i deures dels titulars de la llicència
Article 20
Els titulars d’una llicència podran instal·lar una parada de les dimensions autoritzades al
lloc i durant l’horari assenyalats, per a la venda dels productes especificats a la llicència,
amb horari de venda de 09.00h a 14.00h.
Article 21
Els deures dels titulars de llicència seran els següents:
a) Vendre els mateixos productes autoritzats durant el termini de vigència de la llicència,
excepte que s’autoritzi expressament un canvi de destí.
b) Estar al dia en el pagament de l’IAE i les quotes a la Seguretat Social.
c) Mantenir la parada en bon estat de conservació i neteja, tenint cura que els productes
exposats a la venda reuneixin unes condicions sanitàries òptimes.
d) Disposar, quan calgui, dels corresponents instruments de pesada o mesura, d’acord
amb el sistema mètric decimal, que podran ser objecte de comprovació per l’encarregat
municipal del mercat setmanal.
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e) A l’acabament de l’horari de venda els paradistes hauran de deixar la superfície
ocupada i la zona d’influència totalment neta, les deixalles es dipositaran en bosses que es
deixaran al costat del lloc on hi havia la parada o en el lloc més proper que l’encarregat
municipal determini. A les 15.00h ha de quedar l’espai ocupat completament net. En cas
que no ho facin, el servei municipal de neteja ho realitzarà de forma subsidiària i es
repercutiran els costos d’aquesta neteja addicional a l’interessat.
Capítol VI
Normes específiques per a parades de venda ambulant relacionades amb
l’alimentació
Article 22
Es permetrà la instal·lació de xurreries ambulants, parades de caramels i fruits secs, i
parades de menjar en general, sempre que reuneixin les condicions higiènico-sanitàries
establertes i estiguin en possessió dels permisos i autoritzacions reglamentaris.
Article 23
Els veterinaris municipals poden realitzar una inspecció dels productes alimentaris a la
venda en qualsevol moment i poden retirar-los del mercat en cas que estiguin en males
condicions o ofereixin dubtes racionals sobre el seu bon estat.
Capítol VII
Muntatge i desmuntatge
Article 24
L’horari de muntatge de les parades és de 07.00h a 09.00h i el de desmuntatge de 14.00 a
15.00h.
Article 25
Els camions i vehicles de transport de mercaderies destinades a proveir les parades no
poden descarregar abans de l’hora assenyalada per a la instal·lació de les parades.
Article 26
Pel desmuntatge de les mateixes, tan sols és permesa l’entrada dels esmentats vehicles
per realitzar les operacions de càrrega i descàrrega en els establiments situats en aquests
llocs.
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Article 27
L’Ajuntament podrà determinar un espai proper a la zona de mercat, per destinar-la en
exclusiva els dies de mercat a l’estacionament dels vehicles dels propietaris de les
parades. En aquest cas, serà obligatori que els vehicles esmentats col·loquin a l’interior del
parabrises un carnet que distibuirà l’ajuntament, amb les dades del titular de la parada
autoritzada, així com del vehicle en qüestió.
Article 28
Es prohibeix deixar vehicles, remolcs o altres elements fora de l’espai de cada parada
quan ja estigui feta la instal·lació, a excepció dels vehicles que formen un sol cos amb la
parada de venda i que, per tant, tindran a tots els efectes la condició de parada ambulant.
Capítol VIII
Condicions de les parades
Article 29
La instal·lació de les parades s’ha de fer a base d’elements que permetin muntar-les
fàcilment i amb rapidesa; mai no està permès d’utilitzar-hi totxos ni material de construcció
permanent.
Article 30
L’atorgament de la llicència no dóna dret a alterar el paviment, a fer servir piquets, tascons
o altres utensilis que el perjudiquin, ni a usar formes i procediments que el puguin espatllar.
Article 31
Els titulars de llicències per a la venda de productes i mercaderies de qualsevol mena que
puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera els paviments, estan
obligats a col·locar una protecció de material impermeable entre el terra i els elements de
la instal·lació.
Article 32
Només es concedirà llicència d’ocupació per als llocs que hi són destinats. No es concedirà
llicència municipal a les instal·lacions que pugin representar un obstacle per a la circulació
que limitin sensiblement la visibilitat o l’accés als establiments o que representin molèsties
importants per al veïnat.
Article 33
Els espais ocupats per les parades no obstaculitzaran les entrades dels portals de les
cases dels veïns, ni les dels establiments comercials.
Article 34
Sempre que sigui possible, s’evitarà la instal·lació de parades davant dels guals i entrades
de garatges, passatges, acessos a espais públics i aparadors comercials. En les zones
d’habitatges, s’evitarà que les parades toquin les façanes de les cases, portes i accessos,
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deixant sempre un esapi entre la línia de parades d’un metre com a mínim i, si és possible,
deixar tota la línia de vorera lliure i practicable pels veïns en aquestes zones.
Article 35
L’adjudicatari de lloc tan sols restarà autoritzat per vendre aquells productes a què es
refereix l’epígraf pel qual es va donar d’alta en l’IAE. L’incompliment d’aquest deure
comportarà la revocació de l’adjudicació.
Article 36
Els paradistes autoritzats tenen l’obligació de complir amb diligència les funcions o ordres
de l’Ajuntament i també les dels funcionaris municipals que s’encarreguen de la regulació
de les ocupacions de la via pública.
Capítol IX
Prohibicions
Article 37
No es permet encendre foc en el mercat.
Article 38
No es permet la utilització de sistemes d’amplificació o reproducció amplificada de la veu o
música. Únicament es pot utilitzar un fons musical, quan l’audició d’aquest no sigui
estrident, lliurement apreciat per l’Ajuntament.
Article 39
No es pot desplaçar, sota cap motiu, cap element del mobiliari públic urbà.
Article 40
Mai es podrà ocupar més espai del que s’assenyala en la corresponent llicència.
Article 41
Qualsevol anomalia que alteri el bon funcionament del mercat s’haurà de comunicar a
l’ajuntament per tal de poder prendre les mesures corresponents.
A.P.- 55.- APROVACIÓ DE LA CESSIÓ PER OCUPACIÓ DE TERRENY PER
INSTAL·LAR UN CENTRE DE TRANSFORMACIÓ I SERVITUD DE PAS SOBRE
TERRENYS MUNICIPALS (PARCEL·LA E DEL PA2 DE CANTONIGRÒS) A FAVOR DE
LA COMPANYIA ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA, SL, PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA
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La Junta de Compensació de Propietaris del Polígon d’Actuació número 2 de Cantonigròs,
que actualment es troba en fase d’execució (estant-se portant a terme les obres
d’urbanització del sector), d’acord amb el corresponent sistema de gestió aprovat per
aquest consistori: Compensació Bàsica (iniciativa privada), ha posat de manifest davant
aquest Ajuntament la necessitat d’instal·lar en l’àmbit del citat sector un centre de
transformació, per poder fer efectiu, per part de l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA, SLU, el servei de subministrament d’energia elèctrica.
D’acord amb el corresponent Projecte Tècnic d’urbanització del sector, aprovat per
l’Ajuntament, el centre de transformació ha d’emplaçar-se en una finca de titularitat
municipal, que té la consideració de terrenys d’aportació privats. En efecte els citats
terrenys tenen la consideració de bé patrimonial no afecte a cap servei o ús públic, els
quals van ser adquirits d’acord amb l’Escriptura de cessió atorgada per la Sra. Dolores
Serra Capdevila i el Sr. José Antentas Serra, a favor de l’Ajuntament de Santa Maria de
Corcó, davant el Notari de Vic Sr. José Marí Labernia Cabeza, de data 05/04/86 i número
de protocol: 357, inscrita al Registre de la Propietat número 2 de Vic, Tomo: 1664, Llibre 40
de Santa Maria de Corcó, Foli: 39, Finca: 1665, i que són part integrant de l’àmbit definit
pel Polígon d’Actuació núm. 2 de Cantonigròs, com a terrenys d’aportació privada.
La citada finca urbana va ser segregada en 5 parcel·les, d’acord amb el que es va resoldre
en l’Acord del Ple de la Corporació adoptat en la sessió de 28/05/09 (A, B, C, D i E –
Actualment en fase d’inscripció al Registre de la Propietat núm. 2 de Vic), i s’emplaça al C/
Pla de Balà, entre els Carrers Sant Martí i Osona, dins el Polígon d’Actuació núm. 2 de
Cantonigròs. El CT, ha d’ubicar-se en la futura parcel·la E, tal i com es grafia en el plànol
adjunt, i atès que és el punt més idoni per instal·lar-la, d’acord amb el Projecte Tècnic
d’Urbanització del sector.
És necessari, d’acord amb els antecedents exposats, formalitzar amb l’empresa ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, la corresponent cessió per l’ocupació del citat terreny
per procedir a la instal·lació efectiva del CT.
Vist l’informe jurídic emès pel secretari interventor, de la Corporació.
Vist allò que disposen els articles 8, 14 i ss. 72, 73 i 74 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la cessió per ocupació de terreny per instal·lar un centre de
transformació de 6,50 x 3,50 (22,75 m2) i servitud de pas per les connexions necessàries
per prestar el servei de subministrament d’energia elèctrica, a favor de l’empresa ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU, sobre terreny municipal emplaçat al xamfrà de la
parcel·la E del Polígon d’Actuació número 2 de Cantonigròs, i que forma part de la finca
urbana segregada, d’acord amb el que es va resoldre en l’Acord del Ple de la Corporació
adoptat en la sessió de 28/05/09, en 5 parcel·les (A, B, C, D i E –en fase d’inscripció al
Registre de la Propietat número 2 de Vic), ubicada al C/ Pla de Balà, entre els Carrers Sant
Martí i Osona, dins el citat PA2, en la forma que es grafia en els plànols topogràfics adjunts
i que va ser adquirida per part de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, d’acord amb
l’Escriptura de cessió atorgada per la Sra. Dolores Serra Capdevila i el Sr. José Antentas
Serra, davant el Notari de Vic Sr. José Marí Labernia Cabeza, de data 05/04/86 i número
de protocol: 357, inscrita al Registre de la Propietat número 2 de Vic, Tomo: 1664, Llibre 40
de Santa Maria de Corcó, Foli: 39, Finca: 1665.
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SEGON.- Disposar que es formalitzi amb la dita empresa el corresponent negoci jurídic per
ocupació de terreny per instal·lar un centre de transformació i servitud de pas, d’acord amb
les consideracions exposades en l’apartat anterior i segons el model presentat per la citada
empresa, còpia del qual s’adjunta al present.
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per tal que signi en representació de l’Ajuntament, tots
aquells documents que siguin necessaris per la formalització efectiva
QUART.- Notificar l’adopció del present acord als interessats als efectes oportuns i donarne els efectes de publicitat que siguin preceptius.
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents.
A.P..-56.-MOCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ DE LA PAGESIA PROFESSIONAL CATALANA
DE LA UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA
El sector agropecuari català arrossega un conjunt de dèficits estructurals que el mantenen
en general entre els sectors més febles de l’economia catalana: explotacions agràries de
dimensió econòmica reduïda, envelliment de la mà d’obra amb un baix relleu generacional,
un nivell d’instrucció deficient i poca capacitat per assolir valor afegit en les seves
produccions.
Els darrers anys la situació econòmica de la pagesia professional ha portat al límit de la
viabilitat moltes explotacions agràries catalanes, com a conseqüència d’uns preus
percebuts pels productors en regressió o poc remuneradors en bona part de les
orientacions productives, d’un notable encariment dels costos de producció i d’una
contínua disminució del suport directe a les rendes de la política agrària comuna. Tot això
s’ha vist reflectit en una evolució negativa a Catalunya de l’ocupació agrària, de l’afiliació a
la Seguretat Social de la mà d’obra familiar i del nombre d’explotacions agràries; així com
en la recessió del sector agropecuari, que ja acumula vuit trimestres consecutius de PIB
agrari català negatiu, o en els darrers anys un Valor Afegit Brut (VAB) per ocupat agrari
que ha passat de ser el 67,5% del VAB per ocupat del conjunt de l’economia catalana a tan
sols el 57,4%, o la disminució en els darrers anys, a preus constants, d’un33% de
l’anomenada renda agrària.
En l’actual context de crisi econòmica general les explotacións agràries catalanes també
s’han vist immerses en les dificultats derivades de l’accés al finançament i de la
comercialització de les produccions.
Donada la preocupant situació descrita del sector agropecuari i de la paresia professional
en qual es sustenta, així com dels reptes als que ha de fer front derivats de la
internacionalització de l’economia; i donada la seva importancia per a l’economia de les
zones rurals i periurbanes de Catalunya, així com per a la cohesió econòmica i social i per
a la preservació del medi ambient, del paisatge i la cultura del conjunt de Catalunya, es
proposa al Ple:
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Primer.- Instar al President del Parlament de Catalunya perquè doni trasllat als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya el suposrt d’aquesta corporació local perquè se
celebri, al més aviat possible, un debat monogràfic al Parlament de Catalunya sobre la
situació del sector agropecuari i la paresia professional catalana.
Segon.- Comunicar l’adopció de la present moció al Molt Honorable President del
Parlament de Catalunya i al Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.
El Sr. Comas comenta les dificultats dels pagesos per davant d’altres persones que poden
ser propietaris de fàbriques.
El Sr. Vilaregut diu que és necessari un Ple sobre la situació del sector agrari.
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents.
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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