ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 15/2011

NÚM.: 15/11
DATA SESSIÓ: 15 DE NOVEMBRE DE 2011
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 075 a 085.
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. 111/11):
Sr. Alex Tarroja Piera

L’Alcalde dona la benvinguda als assistents, i observa que els regidors de l’oposició no han
vingut al debat previ de participació ciutadana. En qualsevol dels casos convida a tothom,
a participar en el torn obert de precs i preguntes.
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A.P. 075.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS:
•
•
•
•
•

Esborrany de l’Acta de la sessió ordinària 10/11 de 13/09/11
Esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària 11/11 de 19/09/11
Esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària 12/11 de 29/09/11
Esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària 13/11 de 20/10/11
Esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària 14/11 de 02/11/11

Amb caràcter previ a la votació l’Alcalde exposa, que repartir els esborranys de les actes
subjectes a aprovació en suport paper, suposa una despesa inútil, i en aquest sentit i si
cap regidor s’hi oposa, proposa emprar mitjans telemàtics, a partir d’ara, per tal de verificar
els esborranys de les actes.
Sotmesa a votació l’aprovació, dels esborranys de les actes abans relacionats, resulten
aprovades, amb el vot a favor de tots els presents, a excepció, del regidor Sr. Ventura
Bagaria, qui defensa que l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió 13/11, no recull el
sentit de les paraules que va pronunciar i hi vota en contra i s’absté en relació a l’aprovació
de les actes restants.
L’Alcalde i el Secretari li ofereixen la possibilitat de matisar, aclarir, o fer constar els termes
exactes que siguin d’interès en l’Acta controvertida, possibilitat, que el citat regidor refusa.

A.P. 076.- DONAR COMPTE i RATIFICACIÓ SI S’ESCAU DE LES RESOLUCIONS DE
L’ALCALDIA ADOPTADES DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA:
•

Resolucions 191/11 a 222/11.

Vistes les Resolucions de l’Alcaldia números 191/11 a 222/11, ambdues incloses, es
proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar compte i ratificar si s’escau les Resolucions de l’Alcaldia dictades des de
l’última sessió plenària ordinària, amb els números: 191/11 a 222/11, ambdues incloses.
Segon.- Donar, a l’adopció del present acord, els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar l’Alcalde, per signar els documents que siguin necessaris per l’efectivitat
de l’acord adoptat.
Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada amb el vot a favor de tots els
presents, a excepció del regidor Sr. Ventura Bagaria, qui s’absté, argumentant que no ha
tingut temps de mirar-se les Resolucions.
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Amb caràcter previ a la votació l’Alcalde fa un repàs resumit, de les Resolucions de les que
es dona compte i de les que se sotmeten a ratificació. L’Alcalde, exposa que s’ha de
buscar un sistema per tal que aquests acords no siguin una simple relació numèrica, i que
el públic assistent pugui conèixer el contingut de les Resolucions, sense que això es
converteixi en una lectura interminable de disposicions legals i qüestions formals. Indica
que s’ha de buscar un sistema que permeti compaginar de manera àgil i entenedora la
ratificació o dació en compte de Resolucions de l’Alcaldia i la possibilitat de que el públic
pugui conèixer el seu contingut.
A.P. 077.- DONAR COMPTE I RATIFICACIÓ SI S’ESCAU DELS ACORDS ADOPTATS
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA:
•
•
•
•

JGL NÚM. 005/11 de 20/09/11 (Acords: 21/11 a 26/11)
JGL NÚM. 006/11 de 04/10/11 (Acords: 27/11 a 34/11)
JGL NÚM. 007/11 de 25/10/11 (Acords: 35/11 a 38/11)
JGL NÚM. 007/11 de 25/10/11 (Acords: 39/11 a 44/11)

Vistos els Acords de la Junta de Govern Local números 21/11 a 44/11, ambdós inclosos,
adoptats en la sessions abans referenciades es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.- Donar compte i ratificar si s’escau els Acords de la Junta de Govern Local
números 21/11 a 44/11, ambdós inclosos adoptats en la sessions abans referenciades.
Segon.- Donar, a l’adopció del present acord, els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Tercer.- Facultar l’Alcalde i a la resta de regidors que correspongui, per signar els
documents que siguin necessaris per l’efectivitat de l’acord adoptat.
Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada amb el vot a favor de tots els
presents, a excepció del regidor Sr. Ventura Bagaria, qui s’absté, argumentant que no ha
tingut temps de mirar-se els Acords.
L’Alcalde fa la mateixa reflexió que en relació a les Resolucions de l’Alcaldia.
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A.P. 078.- APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE L’AMPLIACIÓ DELS AJUTS PER
ALUMNE DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I DE LA FORMALITZACIÓ DEL
CORRESPONENT CONVENI.
Per Resolució de 19 de juliol de 2011 el Departament d’Ensenyament va atorgar una
subvenció a aquesta corporació pel funcionament de la llar d’infants municipal, per valor de
1.300,00 EUR per alumne equivalent.
Segons comunicació del citat Departament, presentada davant el Registre General de la
Corporació el 03/11/11, les disponibilitats pressupostàries de l’esmentat Departament
permeten ampliar la subvenció fins a 1.600,00 EUR per alumne equivalent.
D’acord amb els antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar formalment l’acceptació de l’ampliació fins a 1.600,00 EUR per alumne
equivalent -de la subvenció atorgada per Resolució de 19 de juliol de 2011 del
Departament d’Ensenyament pel funcionament de la llar d’infants municipal.
SEGON.- Aprovar de conformitat amb la Llei de finances públiques de Catalunya la
formalització del corresponent Conveni amb el Departament d’Ensenyament, per tal de fer
efectiva la formalització de l’augment de la subvenció.
TERCER.- Facultar l’Alcalde i a la resta de regidors que correspongui, per signar els
documents que siguin necessaris per l’efectivitat de l’acord adoptat.

Sotmesa a votació, la proposta precedent, resulta aprovada per unanimitat dels presents.
En el debat previ a la votació, l’Alcalde explica que la subvenció per aquest concepte, era
de 1.800,00.-€, deprés es va reduir a 1.300,00.-€, i ara es torna a ampliar a 1.600,00.-€, i
les dificultats que aquetes situacions generen.

A.P. 079.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’EXERCICI 2012.
Atès que correspon aprovar els calendaris fiscal per a l’exercici 2012, a petició de
l’Organisme de Gsetió Tributària, es considera adient la proposta que s’estableix a
continuació:
Impost/taxa
Impost vehicles tracció mec.
IBI urbana
IBI rústica
IBI característiques espec.
IAE
Taxa recollida escombrar.
Taxa r. escombraries com.
Taxa r. escombraries ind.
Taxa servei cementiri
Taxa entrada vehicl./guals
Taxa ocupació via pública

Data inici voluntari
01/02/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/04/2012
01/09/2012
01/09/2012
01/09/2012
01/09/2012
01/09/2012
01/09/2012
01/09/2012

Data fi voluntari
04/04/2012
02/06/2012
02/06/2012
02/06/2012
02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012
02/11/2012
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Taxa aprofitament especial
del domini públic local per
empreses explotadores de
subministraments d’interès
general

01/09/2012

02/11/2012

Per tot això, es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar els calendaris fiscals per a l’exercici 2012 amb les dates que figuren en
els antecedents del present acord.
Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, i disposar que la Secretaria de la Corporació confirmi el present calendari per
mitjà de l’aplicació informàtica de l’ORGT.
En el debat previ a la votació l’Equip de Govern, exposa que bàsicament, el calendari
correspon amb el de l’any passat, i l’única diferència és que la “rústica” i la “urbana”, es
posen en el mateix període.
Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada per unanimitat dels presents.
A.P. 080.- APROVACIÓ DE L’ESMENA DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ
AMB EL MUNICIPI DE SANT PERE DE TORELLÓ.
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 Sant Pere de Torelló i Santa Maria de Corcó.
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 13 de desembre de 2006 va se signada la corresponent Acta de les operacions de
delimitació entre els dos municipis abans relacionats.
En data 24 d’octubre de 2011, i a instància del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya, es va procedir a formalitzar l’esmena de l’Acta signada en
data 13 de desembre de 2006, concretament com a conseqüència d’una errada detectada en la
descripció de la Fita 18, i que s’adjunta al present com Annex.
Vist allò que disposa l’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
D’acord amb allò que es regula al Decret 244/2007, de 6 de novembre, en relació a la normativa
concordant aplicable en matèria de règim local.
És proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents,
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar l’esmena de l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de Sant Pere de Torelló i Santa Maria de Corcó, formalitzada en data 24 d’octubre de 2011, i que
s’adjunta a la present.
SEGON.- Notificar l’adopció del present acord, als interessats, als efectes oportuns.

ANNEX:

Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada per unanimitat dels presents. En el
debat previ a la votació (...)”
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A.P. 081.- APROVACIÓ DELS REBUTS DEL CÀNON MUNICIPAL PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA CORRESPONENTS AL CONSUM DEL 3ER
TRIMESTRE/11 PER IMPORT DE 1.653,94 EUR.
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat
davant el Registre General d’aquesta Corporació, els cànons relatius a la prestació del
servei, corresponents al 3er trimestres de 2011.
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats és el que seguidament es relaciona:
•

3er Trimestre 2011: Rebuts de Cànon corresponent al consum: 1.653.94.-€

Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar els rebuts del cànon corresponent als Consums Municipals del 3er
trimestre de 2011, adjunts, presentat a instància de l’empresa concessionària del servei,
“SOREA, S.A.”, d’acord amb el detall que seguidament es relaciona:
• 3er Trimestre 2011: Rebuts de Cànon corresponent al consum: 1.653.94.-€
SEGON.- Notificar l’adopció del present Acord als interessats als efectes oportuns.
Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada per unanimitat dels presents. No es
produeixen intervencions ni debat previ a la votació.

A.P. 083.- DESIGNACIÓ D’UN REPRESENTANT MUNICIPAL COM A MEMBRE
DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Vist que d’acord amb el Conveni subscrit entre aquesta Corporació i la Xarxa de
ciutats i pobles cap a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, és necessari
designar un representant municipal a la citada xarxa, per al proper mandat.
Vist que l’Alcalde de la Corporació Sr. Sebastià Riera Cusí, és, a més a més, el
Regidor de Medi Ambient i Urbanisme.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Designar com a representant de la Corporació a la Xarxa de ciutats i
pobles cap a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, l’Alcalde i Regidor de
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Medi Ambient i Urbanisme de l’ajuntament de Santa Maria de Corcó, Sr. Sebastià
Riera Cusí.
SEGON.- Facultar l’Alcalde, per signar els documents que siguin necessaris per
l’efectivitat de l’acord adoptat.
TERCER.- Notificar l’adopció del present acord a la Xarxa de ciutats i pobles cap a
la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

Santa Maria de Corcó, 10 de novembre de 2011
L’Alcalde,
Sebastià Riera Cusí
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PROPOSTA D’ACORD PLENARI
Santa Maria de Corcó, 10 de novembre de 2011
A.P. 084.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
El 12 de setembre passat, l’alcalde de l’Ajuntament de Vic prenia la iniciativa de
crear una associació de municipis per la independència de Catalunya. Des d’aquell
moment i fins avui ja s’hi han afegit més de 40 municipis, i molts d’altres tenen la
intenció de seguir-s’hi sumant. Pensem que el nostre municipi ha de ser un
municipi més que treballi per aplanar el camí cap a la independència. Com a
conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional amb relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que
retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els
municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment
“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
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-Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels
drets humans, tal com es recull tant a la carta de les Nacions Unides com al Pacte
Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’estat espanyol el 27 de juliol
del 1977, que en el seu Article 1 proclama que tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació;
(“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen
lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions
que sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de
benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser
privat dels seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici
del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions
de la Carta de les Nacions Unides.”)
-Tenint en compte que el Decret 110/1996 del 2 d’abril regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i
promoure els seus interessos comuns i genèrics;
-Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel
Decret legislatiu 2/2003 del 28 d’abril disposa en el seu títol XI, articles 133 a 136,
que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa
l’esmentat Decret 110/1996,

El grups municipals Units per Decidir i Cabrerès i Progrés proposen l’adopció
dels següents acords:
Primer. Acordar adherir-se a la iniciativa de constituir una associació d’ens locals
amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a
Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir.
Segon. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de concórrer a l’assemblea que
elabori els estatuts que han de regir el funcionament de l’Associació.
Tercer. Designar l’alcalde com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació
a constituir. Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa,
podrà delegar aquesta representació en un regidor.

Santa Maria de Corcó, 10 de novembre de 2011

L’Alcalde
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Sebastià Riera Cusí

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

Alexandre Tarroja Piera, Secretari – Interventor acc. (Resoluc. 111/11) de l’Ajuntament de Santa
Maria de Corcó,
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CERTIFICO:
Que segons el compte general de l’Ajuntament de Santa Maria de Santa Maria de Corcó – exercici
2010, aprovat pel ple de la corporació en la sessió extraordinària de 02/11/11, i la corresponent
liquidació aprovada en virtut de la Resolució de l’Alcaldia núm. 134/11, el deute viu de l’Ajuntament
a 31/12/12, ascendia a la quantitat de 843.011,91.-€, d’acord amb el quadre adjunt:

I perquè així consti expedeixo el present certificat amb el vist-i-plau i la conformitat de l’Alcaldia, a
Santa Maria de Corcó a deu de novembre de dos mil onze.
Vist-i-plau i conforme
L’Alcalde,
Sebastià Riera Cusí
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