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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 02/2008  
 
DATA SESSIÓ: 07 DE FEBRER DEL 2008 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: AAPP 009 – 010. 
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:30 A LES 23:0 0 HORES 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Josep Mas Falgueras 
Jaume Serra Farrés 
Antoni Comas Danés 
Josep Castells Famada 
Ventura Bagaria Canal 
Josep Castells Casellas 
Josep Vilaregut Matavacas 
Mª Assumpta Rodrigo Carbó 
Ramon Codina Vinyets 
Àlex Montañà Rifà 
Sra. Elisa Crehuet Wenmberg.  
 
DURANT LA SESSIÓ: 
Cap.  
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA : 
Cap. 
 
 
SECRETARI HABILITAT ACCIDENTALMENT: 
Alex Tarroja Piera 
 
 
 
A.P.09.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES EN L’EXPEDIENT DE 
LICITACIÓ DE L’OBRA: “CONSTRUCCIÓ DE LA SEGONA FASE  DE L’EDIFICI 
PLURIFUNCIONAL PAV-2”.  
 
Aquest Ajuntament ha tramitat expedient administratiu, per l’adjudicació del contracte 
d’obres per portar a terme la construcció de l’actuació: “Fase II del projecte executiu de 
l’edifici plurifuncional PAV-2, de Santa Maria de Corcó”, mitjançant procediment obert en la 
modalitat de concurs – tramitació ordinària. 
 
En el ple de la Corporació de 08/11/07, va ser aprovat inicialment el plec de clàusules 
particulars que havia de regir la licitació, i va ser obert de forma simultània el corresponent 
concurs, d’acord amb l’esmentat plec de clàusules particulars. Els esmentats acords van 
ser publicats al BOPB de 23/11/07, i al DOGC de 28/12/07.    
 



Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.es  
 

En data 22/01/08, ha tingut entrada davant el Registre General de la Corporació, escrit 
d’al·legacions, presentat a instància de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de 
Catalunya, pel que s’oposa a la classificació establerta per aquesta Administració en el 
plec de clàusules Particulars, per entendre que no s’ajusta a allò regulat als articles 36 en 
relació al 26 del RGLCAP. 
 
Vist l’informe jurídic emès pel secretari habilitat de la Corporació, en el que es conclou que 
malgrat ser unes al·legacions presentades fora el termini de 20 dies d’exposició al públic, 
que preveu la LPAC, respecte l’acord d’aprovació inicial del clausulat particular, posen de 
manifest l’existència d’un defecte que podria comportar la nul·litat radical de les actuacions. 
 
Vist allò que disposen els articles 36 i 26 del RGLCAP, respecte l’establiment de la 
classificació per contractar, en relació als articles  62 de la LCAP, i 62 de la LPAC, 
respecte les causes de nul·litat de Dret Administratiu. 
 
Vist els efectes de la declaració de nul·litat previstos a l’article 65 de la citada LCAP.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents Acords: 
 
PRIMER.- Acceptar les al·legacions presentades, davant el Registre General de la 
Corporació, el 22/01/08, a instància de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de 
Catalunya, contra l’aprovació inicial del Plec de Clàusules que havia de regir la licitació del 
contracte d’obres  per portar a terme la construcció de l’actuació: “Fase II del projecte 
executiu de l’edifici plurifuncional PAV-2, de Santa Maria de Corcó”, atès que la 
classificació establerta per aquesta Administració en el plec de clàusules Particulars, no 
s’ajusta a allò regulat als articles 36 en relació al 26 del RGLCAP. 
 
SEGON.- Decretar el tancament i arxiu de l’expedient administratiu per la licitació del 
contracte d’obres  per portar a terme la construcció de l’actuació: “Fase II del projecte 
executiu de l’edifici plurifuncional PAV-2, de Santa Maria de Corcó”. 
 
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord als interessats als efectes oportuns, amb el 
retorn dels sobres presentats per les empreses licitadores, i donar-ne els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 
 
Inicia el debat en representació del grup municipal de l’oposició Cabrerès i Progrés, el 
regidor Sr. Castells, qui sol·licita una explicació de la proposta al secretari. 
 
El secretari realitza una breu explicació relativa al fet que l’expedient realitzat pel secretari, 
presenta un defecte de nul·litat radical, per estar equivocada la classificació exigida per 
licitar. Tirar endavant el procediment podria comportar la nul·litat i revocació de l’actuació i 
la sol·licitud d’indemnització per danys i perjudicis.  
 
Continua el Sr. Castells, qui, en relació a l’obra, exposa que ha vist que l’empresa 
adjudicatària de la primera fase, ha sol·licitat una revisió de preus, i sol·licita una explicació 
en aquest sentit. 
 
L’Alcalde, respon que és cert que s’ha demanat però, no s’ha parlat encara d’aquesta 
qüestió. Que han de presentar l’última certificació d’obra, i que s’estudiarà tot en aquell 
moment. 
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Intervé el Sr. Vilaregut, que exposa el fet que en el document presentat per part de 
l’empres adjudicatària s’argumenta que l’obra porta un retard de tres anys per causes no 
imputables a l’empresa, i que per això es sol·licita la revisió. Demana un aclariment de tal 
extrem. 
 
L’Alcalde, replica que és cert que l’obra es va endarrerir, però que el motiu va ser per 
adequar-la als criteris establerts pel Consell Català de l’Esport. En relació a la qüestió dels 
preus, defensa que en tot cas, hauran de ser els tècnics municipals qui verifiquin les 
actuacions i els costos, i que no es pagarà més del que s’hagi de pagar.   
 
Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada per unanimitat dels presents. 
 
 
 
 
A.P. 10.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL n úm. 21 REGULADORA 
DE LA TAXA PER INCRIPCIÓ A LA CURSA CABRERÈS –BTT D E L’ESQUIROL –  
SANTA MARIA DE CORCÓ.  
 
Des de la regidoria d’hisenda s’ha posat de manifest la necessitat d’habilitar amb tots els 
mitjans necessaris, la Corporació, per tal de poder portar a terme l’organització de la mítica 
cursa “Cabrerès – BTT”, que a partir del present exercici, serà organitzada directament per 
aquest Ajuntament. 
 
S’ha ordenat, en aquest sentit, la previsió en el pressupost per al proper exercici 2008, dels 
ingressos i despeses derivats de l’organització de l’esdeveniment. 
 
Finalment és necessari portar a terme l’aprovació de la corresponent ordenança fiscal, que 
habiliti el cobrament de la taxa corresponent per inscripció a l’esdeveniment.   
 
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. 
 
Així mateix els articles 20 i ss. de la LLHL, regulen les taxes municipals. 
 
D’acord amb els antecedents exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Aprovar provisionalment, l’Ordenança Fiscal número 21, reguladora de la taxa 
per inscripció a la cursa Cabrerès – BTT de l’Esquirol – Santa Maria de Corcó, amb el text 
establert en l’annex del present acord. 
 
SEGON.- Imposar la taxa per inscripció a la cursa Cabrerès – BTT de l’Esquirol – Santa 
Maria de Corcó, per la realització d’activitats administratives i utilització del domini públic, 
per import de 28,00.-€. 
 
TERCER.- Exposar al públic els presents acords, junt amb el text complert de l’ordenança, 
pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant la publicació del corresponent anunci al Taulell 
d’Anuncis municipal i al BOPB. Durant el termini d’exposició al públic, els qui tinguin un 
interès directe, o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 de la Llei 
d’Hisendes Locals, podran examinar l’expedient, i presentar aquelles al·legacions que 
considerin pertinents. Transcorregut el termini d’exposició al públic sense que s’hagin 
presentat al·legacions els acords adoptats, esdevindran aprovats definitivament. 
 
ANNEX:  
 
ORDENANÇA FISCAL núm. 21 REGULADORA DE LA TAXA PER INCRIPCIÓ A LA 
CURSA CABRERÈS –BTT DE L’ESQUIROL – SANTA MARIA DE CORCÓ. 
 

Article 1  

Fonament i naturalesa  

D’acord amb el que disposa l’article 20 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), l’Ajuntament 
estableix una taxa per la inscripció a la cursa “Cabrerès-BTT”, pels serveis d’organització 
de la cursa, i utilització del domini públic durant la celebració de la mateixa, l’especificació 
dels quals es conté en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança.  

Article 2  

Concepte  

1. La taxa regulada en aquesta Ordenança constitueix una prestació patrimonial que es 
satisfarà pels usuaris que voluntàriament s’inscriguin a la cursa, per participar-hi o per 
l’establiment d’una parada al recinte firal, o altre espai de l’àmbit de la cursa.  

Article 3  

Obligats al pagament  

Estan obligats al pagament dels preus públics regulats en aquesta Ordenança les 
persones o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització 
d’activitats a què es refereix l’article 1, és a dir els que s’inscriguin a la cursa, per participar-
hi o per establir una parada al recinte firal, o altre espai de l’àmbit de la cursa. 

Article 4  

Quantia  

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa 
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.  

2. La Tarifa de la taxa per inscripció, serà la següent: 28,00.-€. 
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3. La Tarifa de la taxa per ocupació del recinte firal o altre espai de l’àmbit de la cursa, amb 
parada expositor, serà la següent: 

    Cada espai de 5x 5 m2 = 300,00.-€ 

   Dos espais de 5 x 5 m2 = 500,00.-€ 

4. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix des del 
moment de la inscripció, i serà d’ingrés directe. 

Disposició addicional  

La modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa 
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors  

Els preceptes d’aquesta Ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de 
la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin 
remissions a preceptes d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o 
substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i 
reglamentaris de què porten causa.  

Disposició final  

La present Ordenança, començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació 
en el Butlletí Oficial de la Província, després de la seva aprovació definitiva pel Ple de la 
Corporació i es mantindrà vigent mentre no s’acordi la modificació o derogació. En cas de 
modificació parcial, els articles no modificats continuaran vigents. 

 
 
 
En el debat previ a la votació el regidor del Grup municipal Cabrerès i Progrés, Sr. Castells, 
realitza una crítica fonamentada en tres aspectes principals: 

1) Es proposa al Ple l’aprovació d’una taxa i no s’ha explicat per què s’ha pres 
aquesta decisió, com s’ha establert la taxa, quins criteris s’han seguit etc.  

2) Dels antecedents exposats, sembla despendre’s que el tribut que pretén aprovar 
l’Ajuntament respon més a un Preu Públic i no pas a una taxa. 

3) En relació a la taxa per ocupació del domini públic, per estands destaca que no s’ha 
especificat un criteri concret i caldria fer-ho. 

 
El secretari pren la paraula i exposa que la distinció entre taxes i preus públics, és una 
qüestió controvertida.i que en tot cas i sense entrar en qüestions de debat polític, la 
proposta presentada s’ajusta a la legalitat. 
 
Continua el regidor Sr. Àlex Montañà, responsable municipal de l’organització de la cursa i 
exposa que per establir la taxes per participar i ocupar via pública amb estands, s’han 
estudiat els altres anys, en relació a les previsions d’ingressos i despeses. 
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El regidor de l’oposició Sr. Castells, critica que ell desconeixia tota aquesta informació,i que 
se li demana que voti l’establiment d’una taxa sense haver tingut accés a la informació. 
 
El Sr. Montañà, replica que consta a l’expedient el corresponent estudi econòmic financer, 
que el poden consultar quan vulguin i els emplaça a passar per l’oficina de la BTT, perquè 
resolguin totes les qüestions que tinguin. Així mateix, adverteix, però que és el primer any 
que l’Ajuntament organitza la cursa i que en qualsevol cas, tot són previsions. 
 
Torna a intervenir el regidor Sr. Castells qui afirma desconfiar del que es pugui dir des de 
l’Equip de Govern i que prefereix consultar i contrastar les informacions relacionades amb 
la taxa, i critica la falta d’informació vers l’oposició  
 
El debat es reprodueix en els mateixos termes, i a més a més es critica també, la 
contractació d’una administrativa, pel procediment d’urgència, per portar a terme les 
tasques administratives relacionades amb la BTT, i es recorda a l’Equip de Govern,que des 
del Grup Cabrerès i Progrés, es sol·licità per escrit, informació sobre aquesta contractació.       
Respon el regidor d’Hisenda i responsable de l’organització de la cursa, que exposa que ja 
va contestar a aquesta pregunta en l’anterior Ple, que, una vegada la iniciativa privada va 
abandonar l’organització d’aquesta, es va decidir des de l’Equip de Govern que era 
necessari continuar amb l’organització de l’esdeveniment per considerar-lo beneficiós pel 
poble. Que aquesta organització requeria la contractació d’una persona per encarregar-se 
de les qüestions administratives, i atesa la proximitat de l’esdeveniment es va obtar pel 
procediment d’urgència, atès que si bé, ell personalment va encarregar al secretari, que 
realitzés el corresponent procés selectiu, aquest no ho va fer i que quan va tornar del 
període de vacances estivals es va haver d’optar pel procediment d’urgència, que per altra 
banda es una possibilitat prevista i adequada per la legalitat vigent. 
 
Intervé el regidor de l’oposició Sr. Vilaregut, incidint en la qüestió de la contractació per 
urgència, i exposa que en tot cas, algú va trobar la noia, i va decidir contractar-la, sol·licita, 
si hi ha informació dels mèrits professionals, d’aquesta persona etc. 
 
Respon el regidor Sr. Montañà, reiterant-se novament en la situació excepcional en la que 
es troba l’Ajuntament, per l’abandó de la plaça de secretari, per part de la persona que la 
venia ocupant, i les feines que va deixar per fer. Defensa que la intenció era fer un concurs 
públic, però que les circumstàncies exposades han provocat haver de recórrer al 
procediment d’urgència, i que ell personalment, es va encarregar de trobar la persona 
adequada, qui presenta uns mèrits professionals i títols acadèmics més que suficients per 
desenvolupar la tasca que se li ha encarregat. En aquest sentit els emplaça perquè si així 
ho desitgen els facilitarà el curriculum de la persona contractada. 
 
Des del grup de l’oposició es critica també, que l’ordenança no contempli quotes inferiors 
per als nens petits. Qüestió a la que es respon des de l’Equip de Govern que s’ha de 
distingir de la cursa “mini”, per a nens petits, la qual és independent. 
 
Finalment des del Grup Cabrerès i Progrés, es critica novament la falta d’informació vers 
els regidors de l’oposició, critiquen a més a més el fet que realitzen preguntes per escrit i 
no se’ls contesta, i que en aquest sentit, i si no canvia aquesta situació, recorreran a la 
jurisdicció contenciós administrativa, per defensar els dret de fiscalització i control de 
l’acció govern, propi de l’actuació de l’oposició. 
 
L’Alcalde posa fi al debat i sotmet la proposta a votació que resulta aprovada amb el vot a 
favor dels vuit regidors de l’Equip de Govern, i l’abstenció dels tres regidors de l’oposició 
del Grup Cabrerès i Progrés.           
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L'Alcalde aixeca la sessió a l'hora indicada a l'encapçalament, de tot el qual, com a 
Secretari habilitat en dono fe. 
                                                                                            Vist-i-plau 
El Secretari                                                                          L’Alcalde President 
Alex Tarroja Piera                                                               Josep Mas Falgueras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


