ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 08/2012
NÚM.: 08/2012
DATA SESSIÓ: 18 D’OCTUBRE DE 2012
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 046 a 050.
HORA: 20.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Sebastià Riera Cusí
Sr. Josep Castells Casellas
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Joan Callejón Creus
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó
Sr. Joan Matavera Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sra. Alba Molas Rifà
SECRETARI ACCIDENTAL (Resoluc. 002/2012):
Sr. Lluís Xandri i Molas

L’Alcalde dona la benvinguda als assistents i, posteriorment, dóna peu a l’obertura de la
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia.
1.- A.P. 046/2012.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
•

Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 07/2012, de 18 de setembre de 2012

Sense que els regidors presents hi formulin esmentes, l’esborrany de l’acta anteriorment
relacionada resulta aprovada per unanimitat dels regidors membres del Ple present en
aquest moment en la sessió (10).
2.- A.P. 047/2012.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2013.
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EL text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim d’organització i
funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la proposta d’aprovar i
mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una Ordenança General,
redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de
la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local
en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les seves
tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats
administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la
recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat
que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2013 i següents.
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Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les
Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança fiscal núm. 3
Ordenança fiscal núm. 4
Ordenança fiscal núm. 6
Ordenança fiscal núm. 7

Ordenança fiscal núm. 9
Ordenança fiscal núm. 10

Ordenança fiscal núm. 12
Ordenança fiscal núm. 14
Ordenança fiscal núm. 15

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents
administratius
Reguladora de Taxa per aprofitaments especials del domini
públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general
Reguladora de la Taxa per a determinats supòsits d’utilització
privativa o aprofitament especial del domini públic
Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsables, així com pels
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i
les revisions periòdiques

Tercer.- Imposar les taxes per prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives de competència local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les
mateixes que a continuació es relacionen:
Ordenança fiscal núm. 23

Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Quart.- Imposar les taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local i aprovar les Ordenances fiscals reguladores de les mateixes que a continuació es
relacionen:
Ordenança Fiscal núm. 22

Reguladora de la Taxa per a la utilització privativa de les
instal·lacions esportives municipals

Cinquè.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels
ingressos de dret públic municipals a què es refereix l’acord primer, així com el text de les
Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que constitueix
prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per la Diputació de
Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 28 de setembre de 2012:
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Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança fiscal núm. 3
Ordenança fiscal núm. 4
Ordenança fiscal núm. 6
Ordenança fiscal núm. 7

Ordenança fiscal núm. 10

Ordenança fiscal núm. 12
Ordenança fiscal núm. 14
Ordenança fiscal núm. 15

Ordenança fiscal núm. 23

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents
administratius
Reguladora de Taxa per aprofitaments especials del domini
públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general
Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsables, així com pels
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i
les revisions periòdiques
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Sisè.- Derogar expressament l’Ordenança fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa pel
subministrament d’aigua.
Setè.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2013, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la
Província sota els criteris següents:
1) Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per primer cop.
2) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per part de
l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i aprovat per la
Diputació de Barcelona.
3) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 28 de setembre de 2012, es farà pública
l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de
dret públic municipals i el text de les Ordenances fiscals detallades seguidament:
Ordenança Fiscal núm. 1
Ordenança fiscal núm. 3
Ordenança fiscal núm. 4
Ordenança fiscal núm. 6
Ordenança fiscal núm. 7

Reguladora de l’Impost sobre béns immobles
Reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Reguladora de la Taxa per a l’expedició de documents
administratius
Reguladora de Taxa per aprofitaments especials del domini
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Ordenança fiscal núm. 10

Ordenança fiscal núm. 12
Ordenança fiscal núm. 14
Ordenança fiscal núm. 15

Ordenança fiscal núm. 23

públic, a favor d’empreses explotadores de serveis de
subministraments d’interès general
Reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic.
Reguladora de la Taxa per la prestació de serveis en la
piscina municipal
Reguladora de la Taxa per la prestació del servei de gestió de
residus municipals
Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència,
comunicació prèvia o declaració responsables, així com pels
controls posteriors a l’inici de l’activitat, els controls periòdics i
les revisions periòdiques
Reguladora de la Taxa per llicències o la comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme

Vuitè.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
Obert el torn de paraules, intervé el Sr. Alcalde per explicar que l’objectiu és el de no tocar
les Ordenances Fiscals. No obstant això, diu, cal fer tres consideracions en relació a
algunes ordenances concretes: en primer lloc, en la reguladora de l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica, es proposa endreçar-la, ja que el tipus actualment vigent no s’ajusta
al què preveu la taula tarifària, no coincideix; en segon lloc, també cal igualment posar en
ordre algunes taxes, bàsicament per qüestions tècniques, de concepte i per eliminar
algunes duplicitats; i finalment, es proposa l’aprovació d’una ordenança que reguli les taxes
per la utilització d’equipaments esportius, que a diferència de la que es va aprovar en un
ple anterior, incorpora la taxa per la utilització dels camps de futbol, situació que es dóna
d’una manera especial al de Cantonigròs. També indica que com es pot observar, no es
modifica l’ordenança relativa a l’escola bressol, qüestió aquesta sobre la que caldrà obrir
un debat, a la vista de les dades econòmiques que hi ha damunt la taula i que ja s’han
facilitat als grups municipals.
Seguidament, intervé el regidor d’AUD, Sr. Àlex Montanyà, per preguntar sobre la tarifa per
la utilització del búlder, per demanar que s’aclareixi en què consisteix una sessió.
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L’Alcalde explica que el Centre Excursionista en farà ús dues sessions setmanals, i que
aquestes es compta que serà d’una hora o una hora i mitja, i que sembla que en tot cas no
hi estaran més de dues hores.
El Sr. Montanyà pregunta si s’admetrà la utilització d’aquest equipament fora d’aquest
horari.
El Sr. Alcalde li respon que sí, sempre que el sol·licitant disposi de la corresponent
assegurança i sempre que no hi hagi altres activitats programades, o que no sigui
incompatible amb aquestes.
El Sr. Montanyà proposa que en el text de l’ordenança es limiti temporalment el terme de
sessió, i del debat que es genera s’arriba al consens de limitar-ho a tres hores.
En relació a la utilització del camp de futbol, el Sr. Montanyà pregunta que si algun club vol
organitzar un campus i es posa d’acord amb el club local, a qui correspon comunicar-ho a
l’Ajuntament ?
El Sr. Castells li respon que al club que organitza el campus.
El Sr. Montanyà demana ara sobre el destí dels ingressos que es generin per aquest
concepte, si hi ha alguna contraprestació per al club en concepte del manteniment que
realitza sobre el camp de futbol.
El Sr. Alcalde explica que aquest any amb la UE Cantonigròs s’ha pactat que la meitat del
què han cobrat se’ls retreu de la subvenció anual.
El Sr. Castells explica que la idea no és altra que la de regularitzar la situació actual, no
adequada a la legalitat. Avui, el club cobra el lloguer, el llum, etc., però en canvi les
despeses les paga l’Ajuntament. Evidentment, afirma, les formes són discutibles, però la
voluntat és que això quedi dibuixat.
El Sr. Montanyà incideix en el fet que aquests són diners amb els quals la UE Cantonigròs
comptava, i que ara no tindran. Pregunta si hi estan d’acord.
El Sr. Castells li respon que no ben bé.
El Sr. Montanyà indica que això s’hauria d’haver discutit abans i aplicar-ho de cara a l’any
vinent.
El Sr. Callejón, al seu torn, i en relació a la subvenció de la UE Cantonigròs, afirma que la
previsió a principis d’any aquesta era de 3.000 euros, que després, amb l’aprovació del
pressupost, va passar a 2.700 euros, i que ara se’ls diu que serà de 2.100 euros. Conclou
que l’aplicació d’aquest criteri s’hauria d’haver previst per a l’any vinent.
El Sr. Castells explica que el tema és que la UE Cantonigròs cobra uns diners que en
realitat són ingressos municipals i que, per tant, s’haurien de contemplar en el pressupost
municipal. Aquest cas, diu, no és únic, i caldrà que aquesta situació es vagi regularitzant.
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La Sra. Rodrigo, i en relació al camp de futbol de Cantonigròs, pregunta si l’Ajuntament
cobrarà aquests diners. També pregunta si, en conseqüència, la brigada municipal anirà a
marcar el camp o a tallar la gespa.
El Sr. Pep Mas, intervé per manifestar que des del grup de CiU no ho veuen bé, que
aquesta ordenança no va bé.
El Sr. Alcalde intervé en el debat per indicar que s’està parlant de dues coses diferents, i
que s’estan barrejant conceptes. Indica que si qui cobra és la UE Cantonigròs, qui farà la
factura ? si l’ha de fer l’Ajuntament, en quin concepte ho farà si no hi ha una ordenança
fiscal que reguli les tarifes a aplicar ? Regular això és, en definitiva, el què pretén
l’ordenança. El tema de la subvenció és una altra cosa, sobre la qual es pot discutir.
En relació als ingressos pel lloguer del camp de futbol, el Sr. Montanyà afirma que aquest
any els ho heu tret (a la UE Cantonigròs).
El Sr. Alcalde diu que els ho hem proposat.
El Sr. Montanyà diu que els ho heu imposat.
En aquest punt es produeix un debat sobre la reunió mantinguda entre els representants
municipals i la directiva de la UE Cantonigròs que resulta impossible de reproduir pel fet
que les intervencions es sobreposen les unes a les altres.
El Sr. Callejón afirma que el club no hi està d’acord.
El Sr. Alcalde explica que ell es va reunir amb la junta i aquests varen veure la necessitat
d’establir una taxa per aquest concepte.
El Sr. Callejón diu que se’ls va canviar el què s’havia acordat.
El Sr. Alcalde explica que se’ls diu que la subvenció serà de 2.700 euros, però els
membres de la Junta porten els estats de comptes del club i ens aquests hi consten 1.200
euros. Es proposa que aquests ingressos reverteixin a meitats per ambdues parts. Des del
club no hi estan d’acord, però n’han d’acabar de parlar.
El Sr. Callejón fa esment d’una reunió posterior, en la qual es planteja el preu de 100 i 150
euros pel lloguer del camp.
El Sr. Alcalde indica que des de la UE Cantonigròs el què demanen és que se’ls garanteixi
una quantitat. Es pregunta sobre la licitud del fet que el club es quedi amb la totalitat dels
ingressos generats per aquest concepte. Indica que són dues coses separades.
El Sr. Pep Mas respon a la pregunta que formula l’alcalde dient que sí, perquè s’ho han
treballat, i si així guanyen algun diner de més, millor !.
El Sr. Castells diu que el debat és sobre si cal la taxa, i en aquest sentit hi ha coincidència
en què sí.
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El Sr. Montanyà intervé per manifestar que la subvenció en aquest concepte ha de ser
superior si hi ha un major manteniment de les instal·lacions, derivat d’una major utilització.
El Sr. Castells incideix en el fet que la imposició de la taxa és per legalitzar la situació, i
que la pregunta és sobre si aquests ingressos s’han de revertir totalment o no sobre
l’entitat.
S’inicia un debat creuat sobre la gestió del bar i altres qüestions que resulta impossible de
reproduir, ja que intervenen més d’una persona al mateix temps.
Asserenat el debat, el Sr. Callejón insisteix en que se’ls han tret 600 euros (fent referència
a la subvenció de la UE Cantonigròs).
El Sr. Alcalde insisteix en què la taxa no es pot cobrar si no hi ha una ordenança aprovada
que ho reguli, i si no és així no es pot cobrar res.
El Sr. Callejón pregunta al Ple: qui ha fet el camp de futbol de Cantoni ? i s’autorespon
posant-ho en coneixement de tots que el poble de Cantoni.
El Sr. Pep Mas diu que potser s’hauria de muntar d’una altra manera, fent una concessió.
Es produeixen intervencions dels Srs. regidors que redunden en el debat que s’ha realitzat
fins ara.
El Sr. Pep Mas diu que ells no ho veuen clar.
El Sr. Alcalde insisteix en el fet que són dues coses diferents.
El Sr. Montanyà incideix ara en l’ordenança reguladora de la taxa de la piscina, sobre
l’article 8.3, quan parla de les oficines municipals situades a la piscina municipal.
El Secretari intervé per indicar que aquest article està pensat per a l’adquisició de les
entrades, però proposa que per aclarir-ho, aquest quedi redactat de la següent manera: “el
pagament es farà a les oficines municipals o en el recinte de la piscina”, modificació
aquesta que sembla que s’accepta.
La Sra. Rodrigo pregunta en relació a la situació de la llicència d’activitats relativa al
pavelló municipal.
L’alcalde i el secretari comenten que hi ha hagut una reunió amb tècnics de la Diputació de
Barcelona, que ja han vingut a l’Ajuntament, i que aquests s’encarregaran de posar en
ordre totes les llicències i permisos de les instal·lacions municipals. Que avui ha estat el
primer dia i que la setmana vinent han de tornar.
El Sr. Pep Mas diu que això no aporta massa res de nou respecte del què ja se’ls havia dit
en plens precedents.
La Sra. Rodrigo afirma que si falta això manca la base. En relació a l’ordenança de la
piscina municipal, fa incís en què ha trobat a faltar la tarifació dels cursets de natació, i si
això es deu a que no es preveu de fer-ne.

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

st.m.corco@diba.cat

8

El Secretari li respon que la previsió és de no modificar-los, i que en qualsevol cas es deu
a un error propi el fet de no haver-los inclòs, i que si no hi ha cap inconvenient,
s’incorporen al redactat.
La Sra. Rodrigo pregunta ara sobre l’ordenança de gestió d’escombraries, i concretament
en relació a les tarifes a aplicar als disseminats: sobre si s’ha informat als propietaris, si
s’han disposat els contenidors necessaris, etc.
El Sr. Alcalde explica que hi ha prevista una reunió amb els veïns afectats de Sant Martí.
També diu que la intenció de l’equip de govern es volia dissenyar una estructura tarifària
que fos molt justa, però que això en complicava moltíssim la seva gestió.
El Sr. Antoni Comas intervé per posar damunt la taula algunes qüestions sobre “pagès”, en
relació al tema de les escombraries. Explica que no es genera residu orgànic, que només
es fa multiproducte. A més, diu, els contenidors en alguns casos són a més d’1 km de
distància de les cases de pagès. Incideix amb el fet que aquest tema s’hauria d’haver
parlat abans amb la gent de pagès, i conclou afirmant que cal intentar que “no ens costi
més el mall que l’enclusa”.
El Sr. Alcalde insisteix en la reunió prevista per dimarts vinent amb la gent de Sant Martí
per cercar les ubicacions més adequades per als contenidors.
La Sra. Rodrigo fa referència ara a la tarifa dels solars sense edificar, afirmant que aquests
no generen residus.
El Sr. Alcalde li respon que sí, que en generen, ja que l’orgànic procedent de la neteja el
llencen als contenidors o bé el porten al darrera del cementiri.
La Sra. Rodrigo pregunta ara en relació a la modificació de la bonificació per edat, sobre el
perquè.
El Sr. Alcalde li respon que sí, que s’ha modificat. Recorda que aquest és un tema sobre el
qual ja es va discutir l’any passat. Que el criteri de l’edat no és un criteri que es pugui
aplicar quant a la generació de residus i que de manera gradual s’hauria d’eliminar. Això no
detreu, però, que en casos de necessitat econòmica es pugui considerar, diu.
El Sr. Montanyà pregunta sobre quan es farà públic l’informe de la feina feta en relació a
aquest tema en el marc d’un pla d’ocupació.
El Sr. Alcalde li contesta que no hi ha problema per fer-lo públic.
El Sr. Montanyà diu que no s’han modificat les tarifes, això vol dir que la feina feta no ha
servit per res ?
El Sr. Castells li respon que sí que ha servit, però que aquest any no s’ha aplicat.
El Sr. Bagaria afirma que es plantegen molts dubtes sobre aquestes ordenances,
escombraries, pavelló i camps de futbol, però que la manca de llicència d’activitats al
pavelló ho desmunta absolutament tot i que per això hi votarà en contra.
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Constata que no hi ha més intervencions, la proposta es sotmet a votació, la qual resulta
REBUTJADA per tres (3) vots a favor (Srs. Riera, Castells i Pàmies), cinc (5) vots en
contra (Srs. Mas, Comas, Matavera i Bagaria, i Sra. Rodrigo) i dues (2) abstencions (Srs.
Montanyà i Callejón).
Finalitzada la votació, el Sr. Castells fa una exposició dels estats d’ingressos i despeses en
relació a l’escola bressol.
En aquest punt, es produeix una discussió en relació a la subvenció que per aquest
concepte atorga la Generalitat de Catalunya, sobre si s’ha ingressat la corresponent al curs
2010-2011, sobre si ja es sap quina serà la quantitat pel curs 2011-2012 i les previsions de
futur.
També s’obre un debat en relació a l’acceptació o no de lactants a l’escola, ja que el Sr.
Mas afirma que li han arribat queixes en aquest sentit, sobre gent que se’ls ha dit que no,
perquè només hi havia un sòl alumne, però que aquesta resposta s’ha reproduït en més
d’una ocasió. En aquest sentit, el Sr. Castells indica que no li consta que s’hagi produït
aquesta situació, i parla també en relació al nombre de professionals que faria falta o no en
relació a la prestació del servei.
El Sr. Pep Mas insisteix en el fet que cal que s’acceptin els lactants, ja que com ja s’ha dit
anteriorment en algun cas li consta que s’ha dit que no justificant-ho en el fet que
únicament hi havia una petició, quan en realitat hi ha hagut més d’una demanda.
El Sr. Alcalde, i tornant al tema econòmic, conclou que la voluntat era posar-ho sobre la
taula, ja que en algun moment o altre s’haurà de prendre una decisió al respecte.
El Sr. Comas afirma que a ell li sabria greu haver de portar, com ja ho havia fet, a nets
seus a l’escola bressol de Roda.
3.- A.P. 048/2012.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ
TERRITORIAL ENTRE ELS MUNICIPIS DE TORELLÓ I SANTA MARIA DE CORCÓ.
Davant el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya, s’està tramitant un expedient administratiu pel replantejament de la línia de
delimitació entre els termes municipals de Santa Maria de Corcó i Torelló.
Aquest procediment té per objecte confirmar la delimitació històrica existent entre els dos
termes, en cap cas modificar-la o variar-la, i tampoc afectarà els règims de propietat dels
veïns afectats.
En data 4 d’octubre de 2011, en seu municipal es va procedir a la signatura de la
corresponent Acta de les operacions de delimitació entre els dos termes municipals que
s’adjunta a la present, en la que van participar en representació d’aquest Consistori,
L’Alcalde, i els Regidors, Sr. Àlex Montanyà Rifà i Sr. Josep Castells Casellas, així com el
tècnic municipal Sr. Joan Portvella Ylla i el Secretari municipal.
Així mateix, s’ha portat a terme un tràmit d’audiència en relació als veïns afectats
identificats pel consistori, sense que s’hagi produït cap al·legació al respecte.

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

st.m.corco@diba.cat

10

D’acord amb el procediment regulat al Decret 244/2007, de 6 de novembre, en relació a la
normativa concordant aplicable en matèria de règim local, procedeix, l’aprovació de l’acta
per part del Ple de l’Ajuntament.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Torelló i Santa Maria de Corcó, formalitzada i signada el 4 d’octubre de 2011, en seu de
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, i que s’adjunta a la present.
Segon.- Notificar l’adopció del present acord a la Direcció General d’Administració Local, a
l’Institut Cartogràfic de Catalunya i a l’Ajuntament de Torelló, als efectes oportuns.
Obert el torn de paraules, els grups declinen realitzar intervencions, per la qual cosa la
proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels presents.
4.- A.P. 049/2012.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA GENERAL
DEL CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ TURÍSTICA “VALL DE SAU COLLSACABRA”,
D’APROVACIÓ INICIAL DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI.
Santa Maria de Corcó, 11 d’octubre de 2012
Vist l’acord adoptat per la Junta General del Consorci per a la Promoció Turística “Vall de
Sau Collsacabra”, en sessió extraordinària de data 27 de setembre de 2012, d’aprovació
inicial de la dissolució i liquidació del consorci, certificació del qual consta a l’expedient.
Atès el que preveu l’article 24.4 del vigents estatuts del Consorci per a la Promoció
Turística “Vall de Sau Collsacabra; i l’article 324.2 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny , el qual determina
que “L’acord de dissolució l’ha d’adoptar l’òrgan superior del consorci, per la majoria que
estableixin els seus estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans competents dels seus
membres. L’esmentat acord ha de determinar la forma en què s’hagi de procedir per a la
liquidació dels béns del consorci i la reversió de les obres i instal·lacions existents a les
administracions consorciades”.
Atès que l’òrgan competent per a la ratificació de l’acord adoptat és el Ple de la corporació,
a tenor del que estableix l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar, íntegrament, l’acord adoptat per la Junta General del Consorci per a la
Promoció Turística “Vall de Sau Collsacabra”, en sessió extraordinària de data 27 de
setembre de 2012, d’aprovació inicial de la dissolució i liquidació del consorci.
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Segon.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació –Il·lm. Sr. Sebastià Riera i Cusí- per
a l’atorgament de quants documents siguin necessaris per a la plena efectivitat dels acords
adoptats.
Tercer.- Notificar l’adopció dels presents acords al Consorci per a la Promoció Turística
“Val de Sau Collsacabra” i a la resta d’ens consorciats.
Quart.- Donar als presents acords els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Obert el torn de paraules per part de l’Alcaldia, els grups declinen realitzar intervencions,
per la qual cosa la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels
presents.
5.- A.P. 050/2012.- APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS DE
SANTA MARIA DE CORCÓ –REALITZADA PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONACORRESPONENT A L’EXERCICI 2011, I DELS RESULTATS DE LA REVISIÓ ANUAL
DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS.
Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants corresponent al municipi de Santa Maria de
Corcó, realitzada per part de la Diputació de Barcelona, i corresponent a l’exercici de 2011.
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’ha facilitat a aquest Ajuntament la xifra de
població a 1 de gener de 2012.
Atès que d’acord amb la normativa vigent, cal procedir a l’aprovació la gestió del Padró
d’Habitants d’aquest municipi realitzada per la Diputació de Barcelona, en la data de
referència.
Vistes les facultats atribuïdes al Ple de la corporació
En ús de les atribucions plenàries de l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 81
del Reglament de població i demarcació territorial dels ens locals, aprovat per Reial Decret
1690/1986, de 11 de juliol.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de Santa Maria de Corcó –
realitzada per la Diputació de Barcelona-, i els resultats de la revisió anual del Padró
municipal d’habitants, de la qual resulta que la xifra oficial de població del municipi de
Santa Maria de Corcó a 1 de gener de 2012 és de 2.193 habitants, dels quals 1.107 són
homes i 1.086 són dones.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la
corporació –Il·lm. Sr. Sebastià Riera Cusí- per a l’atorgament de quants documents siguin
necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats.
Tercer.- Notificar la present resolució a la Diputació de Barcelona i a l’Institut Nacional
d’Estadística per al seu coneixement i als efectes corresponents.
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Obert el torn de paraules, els Srs. regidors comenten la variació respecte a les xifres de
l’exercici anterior, amb una lleugera pèrdua d’habitants, i amb les xifres a data d’avui, que
evidencien una petita recuperació.
Sense més intervencions, la proposa es sotmet a votació, resultant aprovada per
unanimitat dels membres del Ple presentes en la sessió (10).
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 21.40 hores, l’Alcalde dóna per
finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

El secretari

Vist i plau
L’alcalde

Lluís Xandri i Molas

Sebastià Riera Cusí
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