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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 006/2009  
 
DATA SESSIÓ: 24 de setembre de 2009  
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: AAPP 057-062  
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:35 A LES 22:1 5 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.-.57- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió plenària extraordinària 5/2009, de 29 de juliol,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar l’acta de la sessió plenària extraordinària 5/2009, de 29 de juliol,  
 
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..-58.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE LES RES OLUCIONS D’ALCALDIA 
DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA  
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Vistes les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 198/09, de 19 de juny, fins a la 
299/09, de 17 de setembre, ambdues incloses,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Ratificar les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 198/09, de 19 de juny, 
fins a la 299/09, de 17 de setembre, ambdues incloses, excepte les resolucions 219/09, de 
7 de juliol, i 236/09, de 16 de juliol,  ja ratificades, i les resolucions 260/09, de 3 d’agost, i 
267/09, de 13 d’agost.  
 
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 per una resolució en què l’Alcaldia delega funcions, responent el 
Sr. Secretari que no existeix problema legal. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-59.- RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE CERTIFICACI ONS D’OBRA  
 
En data 6 d’agost de 2009 i 13 d’agost de 2009, respectivament, l’Alcaldia d’aquest 
Ajuntament va adoptar les següents resolucions: 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 260/09  
Santa Maria de Corcó, 3 d’agost 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 9a 
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. 9 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici 
plurifuncional. Pav-2”, datada el 31 de juliol de 2009, i amb un import de 76.034,07euros. 
 
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. 
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Així ho disposo, 
             
                                                                                                  Davant meu, 
L’Alcalde,                                                                                  El Secretari Interventor 
Signat,Josep Mas Falgueras                                                    Signat, Jordi Tena i Galindo” 
  

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 267/09  
Santa Maria de Corcó, 13 d’agost 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 
certificació 4 d’obra.  
 
Vist que l’Arquitecte municipal ha donat vistiplau a la certificació de referència 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. 4 de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, 
datada el dia 15 de juny de 2009, i amb un import de 116.717,70 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 les certificacions, un cop signades, als efectes oportuns. 
 
Quart-  Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri. 
 
Així ho disposo, 
             
                                                                                                  Davant meu, 
L’Alcalde,                                                                                  El Secretari Interventor 
Signat,Josep Mas Falgueras                                                    Signat, Jordi Tena i Galindo” 
 
Per tant, es proposa al Ple: 
 
Únic.-  Ratificar les resolucions de l’Alcaldia 260/09, de 3 d’agost, i 267/09, de 13 d’agost, 
sobre l’aprovació de la certificació núm. 9 de l’obra “Construcció de la segona fase de 
l’edifici plurifuncional.Pav-2”, i núm. 4 de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, 
respectivament. 
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La proposta s’aprova per unanimitat.  
 
A.P,-60.- PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 201 0 
 
L’article 37.2 de l’estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues 
tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat on s’estableix que les dues 
festes locals seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, a proposta dels municipis 
respectius. 
 
Atès que la proposta ha d’adoptar-se mitjançant acord de Ple, de conformitat amb l’article 
46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Proposar al Departament de Treball com a festes locals dels nuclis de Santa 
Maria de Corcó i de Cantonigròs per a l’any 2010, les següents: 
 
-1 d’abril de 2010 (Dijous Sant) 
-24 de maig de 2010 (Segona Pasqua) 
 
Segon.- Proposar al Departament de Treball com a festes locals del nucli de Sant martí 
Sescorts per a l’any 2010, les següents: 
 
-1 d’abril de 2010 (Dijous Sant) 
-11 de novembre de 2010 (Sant Martí) 
 
Tercer.-  Notificar el present acord al Departament de Treball als efectes oportuns. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
A.P.-61.- MOCIÓ DEL GRUP CABRERÈS I PROGRÉS PER SOL ·LICITAR L’AJUT PER 
A LA REGULARITZACIÓ D’URBANITZACIONS DE LA LLEI 3/2 009 
 
 
Atès que el passat 10 de març de 2009 s’aprovà la llei 3/2009 de regularització i millora 
d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, que obria una línia d’ajuts als municipis amb 
urbanitzacions amb aquestes característiques. 
 
Atès que en el terme de L’Esquirol hi ha urbanitzacions susceptibles de poder-s’hi acollir: 
El Pedró i El Puig, almenys. 
 
Atès que el DOGC del 30 de juliol publica l’ordre per la qual es fa pública la convocatòria 
per a l’atorgament de les subvencions previstes en el fons per a la regularització 
d’urbanitzacions de la llei 3/2009. 
 
Atès que és un dels requisits per presentar candidatura a la subvenció, certificar l’acord de 
ple de l’ajuntament pel qual s’aprova sol·licitar la subvenció i es compromet a dur a terme 
les inversions i despeses necessàries. 
 
El grup municipal de Cabrerès i Progrés proposa al ple de l’Ajuntament de L’Esquirol 
l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.-Per a les urbanitzacions esmentades, sol·licitar al DPTOP de la Generalitat de 
Catalunya la subvenció prevista en el fons per a la regularització d’urbanitzacions que crea 
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la llei 3/2009, tot expressant el comprimís de dur a terme les inversions i despeses 
necessàries. 
 
Segon.- Encarregar als serveis tècnics municipals la preparació de tota la documentació 
necessària i dels tràmits i projectes pertinents, per poder presentar la sol·licitud abans del 
dia 9 d’octubre, últim dia del termini. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
El Sr. Alcalde explica que considera correcta la proposta i que han entrat sol·licituds 
semblants de ciutadans. Explica també que va reunir-se amb el Director General 
d’Arquitectura i Paisatge per determinar quines possibilitats existien d’obtenir ajut en el 
marc de la llei de barris, i que, no havent-hi opcions, el Director General va comentar que 
sortiria aquesta altra convocatòria, per la qual se subvencionen projectes, i actuacions com 
ara expropiacions, per a urbanitzacions amb dèficits urbanístics.  
  
El Sr. Castells diu que la llei distingeix entre obres d’urbanització i dotacions de serveis, i 
proposa que de moment, ja que hi ha aquesta possibilitat de separ-ho es faci el 
clavegueram. 
 
A.P.-61’.- MOCIÓ DE SUPORT A LES CONSULTES POPULARS  MUNICIPALS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 
 
El grup Independents pel Collsacabra-Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
presenta la moció com a punt d’urgència en el Ple, d’acord amb l’article 91.4 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre. S’acorda incloure el punt per unanimitat. 
 
El text de la moció és el següent: 
 
“El passat dia 13 de setembre els ciutadans d’Arenys de Munt (Maresme) van poder 
participar en una consulta popular per la independencia, fet que es produïa per primera 
vegada en un municipi dels Països Catalans. 
 
Aquesta consulta, fet habitual en alguns estats però no a l’espanyol, es va convertir en una 
cursa d’obstacles imposats per l’Estat espanyol, a través de les seves institucions, d’una 
banda prohibint la col·laboració del govern municipal amb l’entitat convocant, i d’altra 
banda amb l’autorització d’una manifestació falangista. 
 
Malgrat tot això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus d’incidència, 
demostrant així el grau de maduresa de la societat catalana i fent bons els postulats que 
alguns defensem que la ciutadania de Catalunya té assumit el dret a decidir i que el seu 
exercici no ha de comportar cap tipus de conflictivitat social, malgrat el que pregonen els 
partits estatalistes. 
 
Vista doncs que aquesta experiència ha estat reeixida bàsicament per dos factors molt 
importants, primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i segon, la complicitat i la 
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unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori arenyenc, pensem que 
cal continuar aquest procés de consultes populars en altres municipis catalans. 
 
Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre matèries qie 
sobrepassin l’àmbit de les competències municipals, és evident que no podem restar sense 
actuar davant de temes que són d’interès general per a la població, igualment com hem fet 
els ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no eren de competencia 
municipal. 
 
Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes populars 
convocades per entitats cíviques i socials amb el suport dels ajuntaments és el camí a 
seguir. 
 
Atès tot l’exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament acorda el següent: 
 
Primer.- Felicitar a la gent i als representants municipals d’Arenys de Munt per la 
demostració de civismo i democràcia participativa que han dut a terme, convertint una 
consulta popular en una festa i demostrant que exercir el dret a decidir és possible. 
 
Segon.- Donar suport, quan es donin les condicions necessàries i hi hagi suficient consens 
social i polític dels partits amb representació a l’Ajuntament, a les iniciatives que sorgeixin 
des de les entitats cíviques locals per a la celebració de consultes populars per la 
independencia. 
 
Tercer.- Instar a l’associació de càrrecs electes Decidim.cat establir una estrategia 
conjunta i coordinada, juntament amb entitats de la societat civil, que permeti una acció o 
accions simultànies a diferents municipis dels Països Catalans. 
 
Quart.- Fer arribar aquest acord al president del Parlament de Catalunya, al de les Illes 
Balears i del País Valencià, a l’ajuntament d’Arenys de Munt, als portaveus dels diferents 
grups amb representació a la cambra i a l’entitat Decidim.cat”. 
 
La moció s’aprova per unanimitat. 
 
El Sr. Castells explica que li sembla bé que es facin consultes sobre la independència, 
però que també se n’haurien de fer per altres temes, i afegeix que la felicitació del primer 
punt de l’acord potser és excessiva.  
 
A.P.-62.-PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Castells pregunta per l’objecte d’una subvenció de 20.000 euros que s’ha 
sol·licitat, per plafons del medi natural , a la qual cosa el Sr. Alcalde respon que s’ha de 
concedir encara, però que va destinada a senyalitzar espais d’interès natural. 
 
El Sr. Castells pregunta per un pagament de 108 euros que ha efectuat la companyia 
aseguradora Mussap . El Sr. Alcalde explica que cobreix parcialment una indemnització 
per desperfectes en la roda del cotxe del Sr. Pere Sala Catllà, els quals es van produir al 
carrer del Grau. 
 
El Sr. Castells recorda que hi ha actes que no es van fer  i que corresponen a plens on es 
van aprovar, entre d’altres, qüestions urbanístiques. 
 
El Sr. Castells pregunta si hi ha representant municipal al Consell Escolar de l’Inst itut 
de Roda de Ter. El Sr. Bagaria respon que assisteix a les reunions del Consell Escolar i de 
l’AMPA. 
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La Sra. Crehuet fa esment dels terrenys de darrera l’Ajuntament , afegint el Sr. Castells 
que els propietaris reclamen el compriment d’un acord segons el qual havien de rebre una 
indemnització en funció del conreu. 
 
El Sr. Alcalde explica que no s’han fet perquè també s’està pendent de Can Gall. 
 
La Sra. Crehuet pregunta si a la llarga els terrenys han de ser públics, a la qual cosa el Sr. 
Alcalde respon que sí, sigui per expropiació o per cessions, i reitera que cal tenir en 
compte que l’actuació que es dugui a terme va molt vinculada al futur de Can Gall. 
 
El Sr. Vilaregut diu que cal habilitar els terrenys perquè ningú prengui mal, ja que és un lloc 
de pas habitual. 
 
El Sr. Alcalde respon que s’han intentat evitar que s’hi llencin objectes o brossa, però que 
és difícil controlar-ho. 
 
La Sra. Crehuet comenta que la brigada hi tira runa, a la qual cosa el Sr. Comas respon 
que ho parlarà amb els membres de la brigada.  
  
La Sra. Crehuet recorda que hi passa molta gent i comenta que faltaria una tanca per dotar 
el lloc de més seguretat. 
 
El Sr. Alcalde respon que es tindrà en compte. 
 
La Sra. Crehuet diu que el local de l’escorxador  està en mal estat de conservació, 
responent el Sr. Comas que després de vacances s’ha acumulat la feina però que 
s’arreglarà. 
 
La Sra. Crehuet pregunta, davant les fuites d’aigua  que hi ha hagut, si hi ha un plànol de 
les canonades del municipi. 
 
El Sr. Alcalde explica que no n’hi ha de les canonades antigues, però que el problema era 
que hi havia canonades a més fondària de la prevista. 
 
El Sr. Vilaregut es queixa que faltava informació als veïns sobre els talls d’aigua. 
 
El Sr. Alcalde replica que es va anar comunicant als veïns, però que van sorgir problemes 
imprevistos a molts punts. 
 
El Sr Alcalde permet en aquest moment la intervenció del públic assistent. El Sr. Pàmies 
diu que s’havia parlat amb l’Alcalde, el qual els havia informat que hi hauria subvencions 
per equipaments bàsics culturals, però que ha passat temps i no hi hagut notícies noves. 
 
Respon el Sr. Alcalde dient que estàvem pendents d’un informe sobre Can Gall i de la 
convocatòria de subvencions, tenint en compte que les previsions d’ajuts per teatres i 
escoles de música s’adrecen a municipis de més habitants. Afegeix que s’ha demanat hora 
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amb Cultura per tenir més informació, perquè ara està tot paralitzat, i perquè tenim un 
estudi nou que aprofita Can Gall. 
 
El Sr. Castells intervé dient que es va aprovar un projecte el 2006 per unanimitat sobre la 
casa de cultura, però que s’ha tirat enrera, i que no es pot canviar d’opinió tan fàcilment.  
 
El Sr. Alcalde respon que calen els recursos i que costa obtenir-los. 
 
El Sr. Castells diu que el projecte es va pagar, i el Sr. Vilaregut afegeix que en una reunió 
amb les entitats es va deixar clarque Can Gall no solucionaria els problemes del municipi 
quant a espais, i que es va estudiar poc, perquè s’hagués hagut de fer un projecte adaptat 
a Can Gall.  
 
El Sr. Pàmies pregunta si els contenidors d’escombraries del carrer del Pon t  es poden 
col·locar en un altre lloc, a la qual cosa respon el Sr. Alcalde que CESPA s’ho vindrà a 
mirar perquè no estan en un lloc adequat, i que s’està estudiant situar-los en un altre punt. 
 
El Sr. Vilaregut comenta que la gorga  cal netejar-la i que la passarel·la de formigó no és 
adequada perquè els tubs inferiors s’embussen. El Sr. Alcalde respon que s’ha demanat a 
l’Agència Catalana de l’Aigua que es netegi però que traguen a fer-ho. 
 
El Sr. Alcalde explica que al jardí de la llar d’infants nova  es conservaran els arbres 
excepte un pi que pot generar problemes per la resina i per les boles que forma, que els 
nens es poden empassar. 
 
Finalment, el Sr. Alcalde convida els regidors a la Fira del Llibre de Muntanya  que se 
celebrarà properament, el primer cap de setemana d’octubre. 
 
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 
 
 


