ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 13/2011

NÚM.: 13/11
DATA SESSIÓ: 20 D’OCTUBRE DE 2011
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 067 a 069.
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
NO HI ASSISTEIXEN:
Sr. Santi Rosquellas Garolera
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Santi Rosquellas Garolera, per motius laborals.

SECRETARI ACCIDENTAL (Resoluc. 111/11):
Sr. Alex Tarroja Piera

L’Alcalde dona la benvinguda als assistents, i agraeix la presència, especialment, al públic
que ve des del nucli de Sant Martí, atenent als punts a tractar en l’ordre del dia.
Continua, amb caràcter previ al tractament dels punts de l’ordre del dia, amb una reflexió
respecte el fet que l’Equip de Govern continua amb la tasca d’aprenentatge que s’ha iniciat
en aquest mandat amb el nou Equip de Govern. En aquest sentit explica als assistents,
que els va passar per alt, pagar als regidors de l’oposició i que aquesta situació ja ha estat
resolta.
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L’Alcalde assumeix la culpa i demana disculpes, i en aquest sentit, exposa que si es
cometen errades es rectificarà i es demanarà perdó sense cap problema, i es continuarà
treballant.
A.P. 067.- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUTIU “EDIFICI Ca LA SALUT” A
SANT MARTÍ SESCORTS.
D’acord amb les consideracions exposades i les al·legacions al PUOSC, aprovades en el darrer Ple
Ordinari del 29 de setembre de l’any en curs, una de les actuacions que pretén portar a terme
l’Equip de Govern, durant el present mandat, és l’execució de l’actuació a l’edifici de “Ca la Salut”, a
Sant Martí Sescorts, en tres fases.
A tal efecte l’Arquitecte municipal, Sr. Rafael Rierola i Moscoso, ha redactat el corresponent
Projecte executiu de la 1ª fase de l’actuació titulat “Projecte Bàsic i d’Execució d’un Edifici Polivalent
a Sant Martí Sescorts”, i que té per objecte la implantació d’un local social i d’un magatzem a la
planta baixa del cobert de l’edifici de referència (1ª fase).
Vist que l’esmentat Projecte ha estat informat favorablement, pels Serveis Tècnics municipals.
Vist que el pressupost d’execució per contracta de la 1ª fase ascedeix, segons el projecte, a la suma
de 335.216,45.-€ (IVA inclòs).
Atès que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons l’article 37 del
ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta
dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el present cas el procediment abreujat,
propi de les obres de reparacions menors i de conservació i manteniment a què fan referència els
articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS;11
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’obra municipal ordinària titulat «Projecte Bàsic i
d’Execució d’un Edifici Polivalent a Sant Martí Sescorts», i que té per objecte l’execució de la
primera fase de l’actuació en l’edifici de referència, consistent en la implantació d’un local social i
d’un magatzem a la planta baixa del cobert de l’edifici, redactat per l’arquitecte Sr. Rafael Rierola i
Moscoso, amb un pressupost d’execució per contracte de 335.216,45.-€ (IVA inclòs).
SEGON.- SOTMETRE el projecte esmentat a informació pública per un període de trenta dies, a
comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP i al tauler d’anuncis de la casa
consistorial.

El debat previ a la votació s’inicia amb una intervenció de l’Alcalde, en la que exposa als
assistents que en el Ple extraordinari de finals de setembre va ser aprovada l’execució per
fases del Projecte de “Ca la Salut” a Sant Martí i la presentació d’al·legacions al PUOSC
per poder executar l’actuació per fases. En aquest sentit, recorda que el Projecte inicial
presentava un cost de 800.000,00.-€ i el PUOSC havia concedit una subvenció per valor
de 300.000.-€. Adverteix que la situació econòmica tant general com de l’Ajuntament, és
complicada i que com a conseqüència, la capacitat d’endeutament “és la que és”, i s’ha
cregut convenient executar l’actuació per fases, assumint ara, només la primera fase i no
suportant la càrrega financera d’executar tot el projecte complert. Correspon, doncs, ara,
aprovar el Projecte executiu de la primera fase per tal de remetre’l al PUOSC.
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En aquest sentit, agraeix a l’Arquitecte municipal, la rapidesa en haver preparat el Projecte
executiu per tal de poder-lo aprovar, així mateix agreix la participació dels veïns de Sant
Martí, i recorda que a través de l’A.A.V.V., es va fer una reunió, en la que van sorgir i es
van posar de manifest diverses posicions i punts de vista si bé finalment, va semblar que
es decidia tirar endavant l’execució del Projecte en fases.
L’Alcalde lamenta que malauradament no es pot saber que passarà amb la segona i la
tercera fase, si bé s’ha parlat amb l’oficina del PUOSC “extraoficialment”, i s’ha avançat
que en principi pot ser que es mantingui tota la subvenció concedida, encara que l’actuació
s’executi per fases i ara només es tiri endavant la primera fase, podent-se destinar tota la
subvenció a aquesta primera fase, si bé no es compta amb cap comunicació oficial en
aquest sentit.
Posteriorment intervé la portaveu del grup de l’oposició de Convergència i Unió, Sra.
Rodrigo, qui pregunta a l’Alcalde si l’Equip de Govern ha valorat la possibilitat d’obtenir
altres fonts de finançament o acollir-se a altres programes de subvencions com el
Programa LÍDER, per tal de poder assumir l’execució de l’actuació en la seva totalitat.
L’Alcalde respon que de moment no han valorat la possibilitat d’acollir-se a altres fonts de
finançament, però adverteix que s’estarà atent i a mesura que vagin sortint convocatòries
per a altres subvencions es valorarà aquesta possibilitat. Així mateix torna a recordar la
reduïda capacitat d’endeutament de l’Ajuntament i critica, per altra banda, que amb
independència de la situació general i de quan s’executin, a l’Ajuntament no hi ha
projectes, considera que els “calaixos”, haurien d’estar plens de projectes.
Posteriorment s’inicia un intercanvi de repliques, entre els regidors de l’oposició Sr. Mas i
Sra. Rodrigo, i l’Alcalde, en la que els dos primers defensen que s’hagués hagut d’estudiar
la possibilitat de sol·licitar una pròrroga i mirar d’aconseguir altres fonts de finançament i
l’Alcalde torna a defensar que la qüestió, no és aconseguir una pròrroga, sinó que l’Equip
de Govern no considera viable tirar endavant tot el projecte en el seu conjunt tal i com
estava previst atès que la càrrega de finançament que ha suportar l’Ajuntament –amb una
subvenció de només 300.000.-€- no es veu viable, i així, pretén executar, ara, només la
primera fase, i quan surtin noves subvencions ja es faran les altres dues fases.
Pren la paraula el regidor Sr. Matavera –també del grup de l’oposició per Convergència i
Unió- i afirma que ha parlat amb representants de “LÍDER”, i ha pogut constatar que
esperant un any podrien rebre una subvenció important per a aquesta actuació. Conclou
que la qüestió és moure’s per aconseguir altres subvencions i deixar fet tot el Projecte de
cop, i critica que no s’hagi pogut concretar la qüestió de si es conservarà la subvenció
concedida,
L’Alcalde replica que també es poden fer els passos que proposa el regidor per destinar la
possibile subvenció del programa “LIDER” a la segona fase.
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El regidor torna a defensar el fet d’esperar-se un any i afrontar tota l’actuació de cop i
l’Alcalde torna a replicar que considera un risc massa elevat afrontar tota l’actuació de cop
ateses les actuals circumstàncies econòmiques.
El debat es reprodueix en els mateixos termes fins que pren la paraula el regidor de
l’oposició per Esquerra, Sr. Ventura Bagaria i Canal:
L’esmentat regidor protagonitza un discurs com a representant polític i veí de Sant Martí,
en el que critica que el procés, ha estat presidit per una gran confusió i manca
d’informació, i explica als assistents que fa uns dies conjuntament amb el president de
l’A.A.V.V., va portar a terme una gestió política amb els representants del Departament de
Governació respecte a la qüestió, -gestió- que hagués hagut de portar a terme l’Equip de
Govern:
- En aquest sentit el regidor defensa que, segons les gestions que ha fet, s’hagués hagut
de presentar una al·legació per demanar més diners tal i com es va fer en el mandat
passat.
- Defensa també que li han explicat que el total de la subvenció concedida, d’acord amb les
bases del PUOSC, respon a dues línies de subvenció: 1) per municipi de muntanya i 2) per
nucli agregat, més l’augment concedit a arrel de les al·legacions presentades en el mandat
anterior:
140.000€
150.000€
50.000€
En aquest sentit i d’acord amb les citades bases, aquesta estructura de subvenció no es
veurà afectada pel fet d’haver-se presentat al·legacions per executar el projecte per fases, i
per tant afirma que es mantindrà el 100% de la subvenció concedida.
Finalment conclou el seu discurs esgrimint que, en conseqüència, el finançament de la
primera fase es troba consolidat i criticant, el que considera manca de sensibilitat per part
de l’Equip de Govern en tot aquest procés. També recorda que s’haurà d’enviar el projecte
al PUOSC demà, com a data límit, que l’obra haurà d’estar acabada a finals de 2013 i la
unitat resultant de la primera fase haurà d’ésser susceptible d’utilització immediata.
L’Alcalde li recorda que precisament, per aquest motiu, es fa aquest Ple avui.
El regidor, Sr. Bagaria, conclou la seva intervenció criticant que Sant Martí, és “el gran
oblidat”, que rep part de la gran indústria del terme municipal i no rep subvencions ni
contraprestacions a canvi, així mateix, afirma que malgrat totes les crítiques efectudes cap
a l’Equip de Govern, ningú li podrà negar que és un home de municipi, motiu pel que
votarà a favor de l’aprovació del projecte, només, per evitar que es perdi la subvenció, i
deixant constància del fet que l’Equip de Govern “ho ha fet malament, ha fet un pedaç (...)”,
i que en aquest sentit no el veu ni creu capaç de tirar aquest projecte endavant.
Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Mas Falgueras, qui anuncia que els membres
del seu grup tenien la intenció d’abstenir-se, si bé, després d’haver escoltat les paraules
del Sr. Bagaria, han decidit votar a favor pel mateix motiu que ell i li expressen el seu
suport.
En aquest moment, pren la paraula el regidor de l’Equip de Govern, Sr. Castells, qui
realitza una reflexió als assistents, preguntant-se com es mesura la sensibilitat.
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S’inicia una discussió al voltant d’aquest concepte a la que l’Alcalde li posa fi, per sotmetre
a votació la proposta d’acord, que resulta aprovada per unanimitat dels presents.

A.P. 068.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL – EXERCICI 2010.
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari 2010, cal elaborar el compte general de l’entitat local, i si s’escau
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local (L’Ajuntament
de Santa Maria de Corcó no en té).
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i
annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en la sessió de 19 de setembre de
2011.
Així mateix ha estat emès el preceptiu informe per part de Secretaria Intervenció.
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província de 28/09/11, pel període
reglamentari, no han estat formulades reclamacions, al·legacions o observacions al respecte.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de comptabilitat per
a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, la
Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2010,
integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.486.651,26.-€ (existències de tresoreria
incloses: 195.733,88.-€), i un passiu de 10.486.651,26.-€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha uns guanys de 280.251,13 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 357.892,18.€, unes obligacions pendents de pagament de 122.614,68.-€, uns romanents totals de 718.972,75.-€
i un resultat pressupostari ajustat de 103.280,34.-€.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament
de 360.362,43.-€ i unes obligacions pendents de pagament de 36.517,63.-€.
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- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 195.733,88.-€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici s’han realitzat modificacions de crèdits
pressupostaris per un import total de 496.419,36 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 158.884,38.-€ i un romanent de tresoreria afectat de 402.000.-€ (saldos de
dubtós cobrament 158.088,37 €.-).
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha un saldo
pendent de liquidar de 43.695,59.- €.

SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels
estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos i despeses és de
5.002.694,62.-€, respectivament.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici s’han realitzat modificacions de crèdit per valor de 496.419,36.-€.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en cas de
discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una existència final de
195.733,88.-€ - No hi discrepàncies amb els saldos comptables.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats: en
tancar l’exercici, no s’han practicat baixes de drets o baixes d’obligacions.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un import total de deutors de
718.231,18.-€ i un total de creditors de 159.132,31.-€.

TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2010, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva del present Acord.

Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada per unanimitat dels presents.
A.P. 069.- APROVACIÓ D’ACLARIMENTS RELATIUS A L’ACORD DE DELEGACIÓ A
L’ORGT DE LA GESTIÓ DE LA RECAPTACIÓ DELS TRBUTS I TAXES MUNICIPALS
DE 31/03/11, A INSTÀNCIA DEL CITAT ORGANISME.

En la sessió ordinària del Ple de la Corporació, celebrada el passat 31 de març de 2011, va ser
aprovada la modificació de l’Acord General de delegació a favor de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret
públic que l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, va considerar oportú delegar, d’acord amb les
instruccions i models tramesos des del citat organisme.
En data 5 d’octubre de 2011 l’Oficina de Vic de l’ORGT, ha tramés una comunicació a aquest
Consistori, en la que es posa de manifest que han estat detectades dos imprecisions/errades en el
mencionat acord, que són necessàries, aclarir.
Concretament, les imprecisions/errades detectades són les que seguidament es relacionen:
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1.- En relació a la regla primera del punt cinquè, que literalment disposa: “Regla primera.- La
delegació atorgada en l'acord primer i les delegacions especificades en l'acord segon tenen caràcter
general i una duració de dos anys a comptar des de la data d'acceptació per part de la Diputació de
Barcelona.” és necessari aclarir que es refereix a totes les delegacions efectuades en aquest acord
ja que sinó no s'entén inclosa la especificació del punt tercer.
2.- El punt tercer de la regla onzena –relativa a les causes d’extinció de la delegació- que transcrit
literalment disposa “:3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord quart” ha
de fer referència a l’acord cinquè i no a l’acord quart.
Vist que l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposa que les Administracions
Públiques podran rectificar, en qualsevol moment, d’ofici o instància de part, els errors existents en
els seus actes.
Es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents Acord:
PRIMER.- Aprovar els aclariments i les rectificacions de l’Acord de Delegació a favor de l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, especificades en l’apart
expositiva del present Acord.
SEGON.- Notificar l’adopció del present Acord a la Diputació de Barcelona, tot disposant que li
donin al present Acord, els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Sotmesa a votació, la proposta precedent, resulta aprovada per unanimitat dels presents.

Es constata que no es volen formular més intervencions i l’Alcalde aixeca la sessió, de la
qual com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari

Alex Tarroja Piera

Vist i plau
L’alcalde

Sebastià Riera Cusí
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