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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 01/2012  
 
NÚM.: 01/2012 
DATA SESSIÓ: 24 DE GENER DE 2012  
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 001 a 002. 
HORA: 20:00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez 
Sra. Rosa Maria Prat Canal 
Sr. Antoni Comas Danés 
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Pep Mas Falgueras 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Sebastià Riera Cusí 
Sr. Josep Castells Casellas 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sr. Joan Matavera Rifà 
Sr. Santi Rosquellas Garolera 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
-- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
-- 
 
SECRETARI  ACCIDENTAL (Resoluc. 002/2012):  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 
 
L’Alcalde dona la benvinguda als assistents, i amb caràcter previ a l’inici de la sessió 
presenta al recentment nomenat Secretari accidental de la corporació, el Sr. Lluís Xandri i 
Molas. 
 
Posteriorment dona peu a l’obertura de la sessió emplaçant al Secretari, perquè procedeixi 
a la lectura de la primera proposta d’acord de conformitat amb l’ordre del dia. 
 
1.- A.P. 001.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIO NS ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 15/2011,  de 15 de novembre de 2011 
• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 16/ 2011, de 22 de desembre de 

2011. 
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Sotmesa a votació l’aprovació dels esborranys de les actes anteriorment relacionades, 
aquestes resulten aprovades amb el vot favorable de tots els regidors presents en la 
sessió. 
 
2.- A.P. 002.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REG ULADORA DE LA 
TINENÇA D’ANIMALS A SANTA MARIA DE CORCÓ.  
 
Vist l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de la Tinença d’animals a Santa Maria de 
Corco, elaborada per la Comissió d’Estudi constituïda a l’efecte, en compliment de l’article 
62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, 
de 13 de juny. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de 
la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, 
la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació 
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic 
de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, 
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril. 
 
Atès que l’article 178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni 
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació 
inicial; 
 
Vist l’informe favorable de la Secretaria. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora de la Tinença d’animals a 
Santa Maria de Corco, segons el text que s’adjunta als presents acords. 
 
Segon.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA i, si s’escau, audiència als interessats, els 
presents acords i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al 
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al bisetmanari 
El 9 Nou i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a 
comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.-  DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment 
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quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació. 
 
Abans que s’iniciï el torn de paraules, el Secretari posa de manifest que totes les 
referències fetes a la Llei 22/2003, de protecció dels animals, cal entendre-les fetes al Text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat per Decret legislatiu 2/2008, de 15 
d’abril, i que es procedirà a la modificació del text en aquest sentit. 
 
Obert el torn de paraules, intervé la regidora de CiU, Sra. Assumpta Rodrigo, manifestant 
que serà molt difícil fer complir l’ordenança que es proposa d’aprovar, per no dir que 
pràcticament serà impossible. Es pregunta com i qui s’ocuparà de garantir-ne el 
compliment. 
 
El regidor de CiU, Sr. Antoni Comas, planteja la problemàtica dels animals –fent referència 
als gossos- de les cases de pagès en relació a l’ordenança, posant de relleu que 
probablement sigui més responsable –en general- la gent de pagès que no pas la que viu 
en els nuclis urbans. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada 
per sis (6) vots a favor (Srs. Riera, Castells, Pàmies, Montanyà i Rosquellas i Sra. Prat) i 
cinc (5) abstencions (Srs. Mas, Comas, Matavera i Bargaria i Sra. Rodrigo). 
 
3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 223-239/2011,i 1-4/2012, entre  el 10 de novembre de 2011 i 10 de gener de 
2012. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
4.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOTATS PER LA JUNTA D E GOVERN LOCAL  
 
Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números 1 a 
9/2012, adoptats en sessió de data 10 de gener de 2012, i 10 a 18/2012, adoptats en 
sessió de data 24 de gener de 2012. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 
 
Obert l’apartat de precs i preguntes per part de l’Alcaldia, intervé el regidor d’ERC, Sr. 
Ventura Bagaria, per indicar que s’ha realitzat una bona actuació mitjançant el Plans 
d’Ocupació, i demana a l’equip de govern sobre la possibilitat que es pugui arreglar el rec 
del davant de l’església de Sant Martí Sescorts. El 1r Tinent d’Alcalde, Sr. Alexandre 
Montanyà, li respon que caldrà esperar a la propera convocatòria de Plans d’ocupació, que 
s’espera que sigui a mitjans d’any. 
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A interpel·lació del Sr. Bagaria, el regidor Josep Castells informa que en relació al tema de 
l’antena de Sant Martí Sescorts s’ha parlat amb Localret i amb la Generalitat, i que com a 
conseqüència d’aquestes converses, s’ha enviat carta a les empreses de telefonia per tal 
que aquestes es posin d’acord en relació a la utilització de una mateixa torre. 
 
L’Alcalde, Sr. Sebastià Riera, informa al Ple sobre el contenciós de Patel SAU. Indica que 
la sentència conclou que la nul·litat de la llicència d’obres recau en el fet que les normes 
urbanístiques no s’havien publicat, i que per tant no eren vigents. Igualment informa que 
l’Ajuntament ha interposat recurs d’apel·lació contra la Sentència. Pel que fa al 
posicionament de la Generalitat, indicat que també té interès en recórrer la Sentencia, ja 
que pretén que s’eviti que s’assenti jurisprudència en relació a les normes no publicades, 
pels problemes que això podria ocasionar. 
 
També informa sobre el fet que en reunions amb urbanisme s’ha arribat a acords per 
intentar regularitzar i solucionar la situació de Patel SAU. 
 
La regidora de CiU, Sra. Assumpta Rodrigo, pregunta en relació a la gent gran sobre si era 
cert que es volia treure el servei de perruqueria. La regidora de UD, Sra. Rosa Maria Prat li 
contesta que no, que s’està mirant com està la situació de perruqueria i de podologia i que, 
a més, els avis han demanat que hi hagi servei de barber. 
 
Des del grup de CiU es comenta que properament es jubilarà la Sra. Rosa Aumatell, i es 
pregunta què té pensat fer l’equip de govern amb la plaça que quedarà vacant. Des de 
l’equip de govern es contesta que en principi s’està estudiant si cal convocar la plaça o si el 
què cal fer és reorganitzar administrativament l’Ajuntament. 
 
Constatat que no hi ha més intervencions, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la 
qual, com a secretari, en dono fe. 
 
         Vist i plau  
El secretari        L’alcalde 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Sebastià Riera Cusí 


