
 

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

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 12/2012  
 
NÚM.: 12/2012 
DATA SESSIÓ: 20 DE DESEMBRE DE 2012  
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 061 a 063. 
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. Ventura Bagaria i Canal 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sra. Alba Molas Rifà 
Sr. Joan Matavera 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. 061/2012.- APROVACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT DE L’IMPORT 
CORRESPONENT A LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL PERSONAL FUNCIONARI I 
LABORAL DE LA CORPORACIÓ, I AFECTACIÓ DE CRÈDIT PER  A LA SEVA 
APORTACIÓ EN FUTURS EXERCICIS A PLANS DE PENSIONS, EN COMPLIMENT 
DEL REIAL DECRET LLEI 20/2012.  
 
Atès el que disposen els articles 2 i 9 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 
per a garantir l’estabilitat pressupostària i del foment de la competitivitat; l’article 22 de la Llei 
2/2012, de 29 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2012; i 33 del Reial Decret 
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500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Atès el procediment previst que estableix la nota informativa emesa pel Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, relativa a l’aplicació de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012 
abans esmentat. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció del següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Acordar la no disponibilitat de crèdit de l’import de la paga extraordinària del personal 
funcionari i laboral d’aquest Ajuntament, i les pagues addicionals de complement de destí o 
equivalents, corresponents al mes de desembre, declarant-lo no susceptible d’utilització i en 
conseqüència: 
 
1.- Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a l’abonament de l’esmentada 
paga, en les aplicacions corresponents del pressupost que consten en annex adjunt a 
l’expedient, mitjançant una operació de retenció de crèdit per no disponibilitat, operació 102. 
2.- Afectar aquests crèdits per a ésser destinats en exercicis futurs a l’aportació a plans de 
pensions. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a la Delegació del Govern de l’Estat a través de l’Oficina 
Virtual de Entidades Locales. 
 
Obert el torn d’intervencions, el Secretari explica l’origen de la proposta, obligada per que 
determina l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir 
l’estabilitat pressupostària i del foment de la competitivitat; i l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 
de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2012. 
 
El Sr. Bagaria manifesta que votarà en contra de la proposta, ja que la seva voluntat és que 
els treballadors de l’Ajuntament cobressin la paga extraordinària de Nadal. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és aprovada per vuit (8) vots a favor (Srs. 
Riera, Castells, Pàmies, Mas, Comas, Montanyà i Callejón, i Sra. Rodrigo) i un (1) vot en 
contra (Sr. Bagaria). 
 
2.- A.P. 062/2012.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL D’ES COLA CATALANA.  
 
Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), 
elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als consellers autonòmics 
per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert, atempta greument contra el model 
d’immersió lingüística a Catalunya. 
 
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a l’assignatura 
de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials, i que la Sentència del 
Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues llengües havien de ser objecte 
d’ensenyament, sent el català el centre de gravetat del sistema educatiu a Catalunya.  
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Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del País en 
matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de Catalunya, garanteix un 
model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en assolir els alumnes els nivells 
adequats de coneixement d’ambdues llengües al finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com 
acrediten els resultats de les proves d’avaluació efectuades.  
 
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït de manera 
decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i promovent la igualtat 
d’oportunitats en una societat cohesionada. 
 
Pels motius exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció 
dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de Millora de la 
Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri d’Educació. 
 
Segon.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Ensenyament en la 
defensa de les competències educatives de Catalunya, i en totes aquelles actuacions que 
porti a terme per a defensar el català i el model lingüístic de la nostra escola.  
 
Tercer.- Instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), que 
està en plena consonància amb els principis educatius recollits a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se separen els infants per raó de llengua, 
assolint tots ells el perfecte coneixement del català i del castellà. 
 
Quart.- Donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes. 
 
Comentada la proposta per part de l’Alcaldia, i sense que es produeixin més intervencions, 
la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels membres del Ple 
presents en la sessió (9). 
 
3.- A.P. 063/2012.- MOCIÓ PER DECLARAR EL MUNICIPI DE SANTA MARIA DE 
CORCÓ “MUNICIPI LLIURE DE FRACKING”.  
 
Atesa la sol·licitud presentada per Montero Energy a la Direcció General d’Energia i Mines 
de la Generalitat per tal de fer prospeccions d’hidrocarburs a través de la tècnica del 
fracking a diversos municipis de la comarca d’Osona, i entre ells el de Santa Maria de 
Corcó. 
 
Atès que l’empresa Montero Energy Corporation S.L. està interessada en fer investigacions 
per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no convencional i d’altres 
hidrocarburs. Aquests són uns tipus de gas i d’hidrocarburs que no es troben 
emmagatzemats en grans bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats 
en roques de baixa permeabilitat i de baixa porositat, el que fa que la seva extracció sigui 
més complicada i que es necessiti d’una tècnica molt agressiva amb el medi ambient. Es 
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tracta de la tècnica coneguda com fractura hidràulica horitzontal. Aquesta tècnica 
consisteix en perforar el subsòl en vertical fins a 5.000 metres i un cop en el subsòl 
profund, es realitzen noves perforacions horitzontals per tal d’arribar a la major superfície 
possible. Per tal d’extreure el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la roca, 
s’introdueixen grans quantitats d’aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar 
la roca i de que se n’alliberi l’hidrocarbur, sent extret a la superfície per la mateixa 
canalització. Per tal de millorar l’eficiència en la trencadissa de la roca, s’introdueix junt a 
l’aigua un còctel de substàncies químiques de més de 500 elements diferents, entre les 
que se’n troben de perilloses, com ara metalls pesants.  
 
Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estat Units. No obstant 
això, no es tracta d’una tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perforacions 
en diferents profunditats i construir un gran nombre de pous. A més, els percentatges de 
substàncies químiques que romanen en les profunditats i no són extrets a la superfície són 
molt elevats, pel que se’n deriven transferències als aqüífers i al subsòl. Arran de les 
nombroses trencadisses de roca, s’han arribat a mesurar petits terratrèmols sentits en les 
localitats properes als pous. D’altra banda, el gas alliberat en les profunditats i no canalitzat 
per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de canalització d’aigua de consum 
humà i també a alliberar-se per la superfície del sòl, el que provoca la contaminació de 
l’aigua i el risc d’explosió davant de qualsevol flamarada accidental. 
 
Així doncs, la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats 
d’aigua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses 
perforacions a diferents nivells, pel que es pot considerar una tècnica dolosament 
agressiva amb l’entorn. 
 
Davant el risc per a la contaminació del subsòl i dels aqüífers derivada de l’aplicació de la 
tècnica de la fractura hidràulica horitzontal, en pro de la conservació de l’espai natural del 
terme municipal que es podria veure afectat per la presència de nombrosos pous 
d’extracció i pels seriosos danys que se’n derivarien fruit de l’explotació industrial, es 
proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents 
 
ACORDS  
 
Primer.-  Declarar el municipi de Santa Maria de Corcó MUNICIPI LLIURE DE FRACTURA 
HIDRÀULICA HORITZONTAL, coneguda com a “Fracking”. 
 
Segon.-  Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui els permisos 
d’investigació d’hidrocarburs per a iniciar les prospeccions per la tècnica del fracking a 
Catalunya, tant a l’empresa Montero Energy  com a qualsevol altra que ho demani, amb les 
mateixes finalitats; fins i tant el Parlament de Catalunya no aprovi una llei que impedeixi 
aquesta tècnica d’explotació, per raó dels seus greus impactes ambientals.  
 
Tercer.-  Manifestar l’oposició de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó a la investigació i 
explotació d’hidrocarburs per mitjà de la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal i 
d’altres igualment agressives en el nostre i en altres municipis, entenent que el nostre 
terme municipal és una part d’un conjunt ambiental que conforma una riquesa natural d’alt 
valor. 
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Quart.-  Donar trasllat dels acords adoptats al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Direcció General d’Energia i Mines i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
per al seu coneixement i als efectes corresponents. 
 
Obert el torn de paraules, el Sr. Montanyà, en nom del grup municipal de AUD, manifesta 
que ells estan d’acord en que vinguin empreses a explotar el territori, però que està en 
contra del sistema. 
 
El Sr. Alcalde indica que la moció és contra la tècnica que es pretén utilitzar, la de la 
fractura hidràulica, que és molt nociva pel medi ambient. Explica en què consisteix aquesta 
tècnica, i que s’ha prohibit en molts països. 
 
El Sr. Montanyà diu que, amb tot, hi ha molts països en que encara es permet aquesta 
tècnica. 
 
El Sr. Alcalde li diu que sí, però que així els hi va. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada 
per set (7) vots a favor (Srs. Riera, Castells, Pàmies, Mas, Comas i Bagaria, i Sra. Rodrigo) 
i dues (2) abstencions (Srs. Montanyà i Callejón). 
 
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 20.40 hores, 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 


