ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 02/2012
NÚM.: 02/2012
DATA SESSIÓ: 13 DE MARÇ DE 2012
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 003 a 016.
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. 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
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó
NO HI ASSISTEIXEN:
-EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Antoni Comas Danés
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. 003/2012.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
•

Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 01/2012, de 24 de gener de 2012

Sotmesa a votació l’aprovació de l’esborrany de l’acta anteriorment relacionada, aquesta
resulta aprovada amb el vot favorable de tots els regidors presents en la sessió una
vegada introduïdes en la mateixa les esmenes formulades pel Sr. Ventura Bagaria.
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2.- A.P. 004/2012.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMISSIÓ DE
DELIMITACIÓ TERRITORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ.
Atès que com a conseqüència de la baixa del Sr. Alexandre Tarroja Piera com a SecretariInterventor accidental d’aquesta corporació i el posterior nomenament com a tal del Sr.
Lluís Xandri i Molas, cal actualitzar les designacions com a membres de la Comissió
Municipal de Delimitació de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, d’acord amb el que
regula el Decret 244/2007, de 6 de novembre.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Designar com a representants de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, per a la
Comissió Municipal de Delimitació del consistori als efectes del que es regula al Decret
244/2007, de 6 de novembre, els membres següents:
Alcalde:
Secretari:
Regidors:
Tècnic:

Sebastià Riera Cusí
Lluís Xandri i Molas
Àlex Montanyà Rifà
Josep Castells Casellas
Joan Portavella Ylla – Arquitecte tècnic municipal

Segon.- Notificar l’adopció del present acord a la Direcció General d’Administració Local, i
a la resta d’interessats, als efectes oportuns, donant-li al mateix temps els efectes de
publicitat que siguin preceptius.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per
unanimitat dels membres del Ple presents a la sessió (nou - 9) (Srs. Riera, Castells,
Pàmies, Montanyà, Rosquellas, Mas, Matavera i Bagaria i Sra. Prat).
3.- A.P. 005/2012.- APROVACIÓ D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA
DE CORCÓ AL CONVENI MARC PER AL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA.
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que
possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovant el plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que regulen l’acord marc el 18 de setembre de
2009.
Atès que en el Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, núm. S 27-038560,
es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc.
Atès que en data 30 de març de 2010 va concloure el termini de presentació d’ofertes,
havent estat presentades dues proposicions, corresponents a Unión Fenosa Comercial, SL
i Iberdrola.
Atès que, reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a l’obertura de les
pliques, en sessió de 13 de maig de 2010 la Comissió Executiva del Consorci Català pel
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Desenvolupament Local ha adjudicat provisionalment la contractació a Unión Fenosa
Comercial, SL, la qual es va elevar a definitiva per acord de la mateixa Comissió en data
16 de juny de 2010.
Atès que d’acord amb la contractació realitzada pel del Consorci Català pel
Desenvolupament Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació
que regeix els contractes del sector públic.
Atès que aquest acord marc, que conté uns preus de mercat molt competitius respecte
dels actuals, es troba en període de pròrroga i permet l’adhesió fins el 31 de desembre de
2012.
Atès que el Consell Comarcal d’Osona, a través de l’Agència Local de l’Energia d’Osona,
ha ofert a aquest ajuntament la coordinació i centralització de la contractació elèctrica, i el
posterior control i seguiment de la facturació.
Vistos els articles 196.1 i 198.3 del reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) i la
clàusula 31a del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques que regulen l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació
a les entitats locals de Catalunya.
Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Adherir l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó a l’acord marc del subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, aprovat pel del
Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Segon.- Disposar que, en execució d’aquesta adhesió, es portin a terme els tràmits
necessaris per formalitzar els contractes de subministrament d’energia elèctrica derivats de
l’acord marc amb Unión Fenosa Comercial, SL, que figuren a l’expedient.
Tercer.- Encomanar a l’Agència Local de l’Energia d’Osona, del Consell Comarcal
d’Osona, la funció d’interlocutora davant l’empresa comercialitzadora als efectes de la
gestió i seguiment de la contractació elèctrica i de la facturació mensual de la mateixa,
d’acord amb la relació de funcions que s’assumeixen des de l’Agència Local de l’Energia
d’Osona, que figuren a l’annex I que consta a l’expedient.
Quart.- Facultar tan àmpliament com en Dret sigui menester l’Alcalde-president d’aquest
Ajuntament per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura
del contracte.
Cinquè.- Notificar aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local i a
l’Agència Local de l’Energia d’Osona, del Consell Comarcal d’Osona.
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Obert el torn de paraules, intervé el Sr. Alcalde per indicar que l’aprovació d’aquesta
adhesió i la posterior subscripció del contracte significarà un augment de l’ú per cent.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada
per unanimitat dels membres del Ple presents a la sessió (nou - 9) (Srs. Riera, Castells,
Pàmies, Montanyà, Rosquellas, Mas, Matavera i Bagaria i Sra. Prat).
4.- A.P. 006/2012.- APROVACIÓ DE CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A L’ELECCIÓ DE
JUTGE/ESSA DE PAUT SUBSTITUT/A DE SANTA MARIA DE CORCÓ.
Vist l’Acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, en data 8 de novembre de 2011, de requeriment a aquest Ajuntament per tal
d’iniciar els tràmits establerts als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny,
dels Jutges de Pau, en relació a l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, a fi de
proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la persona que ha d’ocupar el
càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de Santa Maria de Corcó, en estar pròxim a vèncer
el termini pel qual fou nomenada la persona que ara ocupa aquest càrrec.
Vist que l’article 5.1 del citat reglament indica que les vacants s’hauran d’anunciar per
l’Ajuntament respectiu amb la suficient antelació, mitjançant convocatòria pública, amb
indicació del termini i lloc de presentació d’instàncies, publicant-se l’edicte corresponent al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la corporació, en el Jutjat Degà del
Partit Judicial corresponent i en el mateix Jutjat de Pau.
Atès que els requisits que han de reunir els aspirants són els previstos per la Llei Orgànica
del Poder Judicial per a l’ingrés a la Carrera Judicial, a excepció del requisit de ser
Llicenciat en Dret.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Iniciar els tràmits previstos als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau, en relació a l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, a
fi de proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la persona que ha d’ocupar el
càrrec de Jutge/essa de Pau substitut/a de Santa Maria de Corcó.
Segon.- Donar els efectes de publicitat de la convocatòria previstos per l’article 5.1 del citat
Reglament, atorgant un termini d’un mes per a la presentació de sol·licituds per part dels
interessats, a comptar a partir de la inserció de l’edicte corresponent al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per
unanimitat dels membres del Ple presents a la sessió (nou - 9) (Srs. Riera, Castells,
Pàmies, Montanyà, Rosquellas, Mas, Matavera i Bagaria i Sra. Prat).
5.- A.P. 007/2012.- APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT DE SANTA MARIA
DE CORCÓ 2012-2015.
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La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó va elaborar el seu
primer Pla Local de Joventut l’any 2009.
Transcorregut el termini de la seva vigència, des de la regidoria municipal s’ha elaborat el
nou document Pla Local de Joventut per al període 2012-2015.
Vist el document esmentat, que conté la diagnosi de la realitat juvenil al municipi, el
programa d’actuacions i el procés a seguir per l’avaluació del Pla, d’acord amb el
document que consta en l’expedient administratiu instruït a tal efecte.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2012-2015 de Santa Maria de Corcó, d’acord
amb el document que s’incorpora a l’expedient.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya.
Obert el torn de paraules, intervé el Sr. Pàmies per explicar que l’anterior Pla Local de
Joventut incloïa el període comprès entre el 2009 i el 2011, i que –per tant- havia expirat la
seva vigència. Per aquest motiu, ha estat necessari la redacció d’un nou Pla pel període
2012-2015, atès que la vigència d’aquest és un requisit indispensable per tal de poder
optar a subvencions per a la seva execució.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada
per unanimitat dels membres del Ple presents a la sessió (nou - 9) (Srs. Riera, Castells,
Pàmies, Montanyà, Rosquellas, Mas, Matavera i Bagaria i Sra. Prat).
6.- A.P. 008/2012.- APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI D’OSOPA PER
A LA GESTIÓ DE LA TELEVISIÓ DIGITAL LOCAL PÚBLICA CANAL MÚLTIPLE DE
VIC.
Atès que per acord del Ple de la corporació de data 1 de març de 2006 es va aprovar la
constitució del Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal
múltiple de Vic i l’aprovació dels seus estatuts, passant-ne a formar part.
Atès que el Ple del Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública
canal múltiple de Vic, en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2011, va aprovar la
dissolució del Consorci per unanimitat dels assistents i amb el quòrum necessari.
Vist el que disposa l’article 324.2 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/19995, de 23 de juny, l’acord de dissolució ha de ser ratificat pels
òrgans competents dels seus membres.
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Atès que l’òrgan competent per aprovar la ratificació de l’acord de dissolució del Consorci
d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal múltiple de Vic és el Ple
municipal.
Per tot això, es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Ratificar íntegrament i en els mateixos termes l’acord de dissolució del Consorci
d’Osona per a la gestió de la televisió digital local pública canal múltiple de Vic adoptat pel
Ple del Consorci en sessió celebrada el dia 23 de novembre de 2011.
Segon.- Notificar l’acord al Consorci d’Osona per a la gestió de la televisió digital local
pública canal múltiple de Vic i al Consell Comarcal d’Osona, per els seu coneixement i els
efectes oportuns.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per
unanimitat dels membres del Ple presents a la sessió (nou - 9) (Srs. Riera, Castells,
Pàmies, Montanyà, Rosquellas, Mas, Matavera i Bagaria i Sra. Prat).
7.- A.P. 009/2012.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA DE SANTA MARIA DE CORCÓ.
Vist l’avantprojecte de Reglament de Participació Ciutadana del municipi de Santa Maria
de Corcó, elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda a l’efecte, en compliment de l’article
62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny.
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals n’exigeix
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic
de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple,
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril.
Atès que l’article 178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que les ordenances s’entendran
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació
inicial.
Vist l’informe favorable de la Secretaria.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament de Participació Ciutadana de Santa Maria
de Corcó, segons el text que s’adjunta als presents acords.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA i, si s’escau, audiència als interessats, els
presents acords i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al bisetmanari
El 9 Nou i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a
comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
Obert el torn de paraules, intervé el Sr. Castells per explicar la proposta, que té per
objectiu fomentar i regular la participació dels ciutadans en la vida pública del municipi.
El Sr. Bagaria anuncia que el seu vot serà l’abstenció, ja que creu que l’Ajuntament està
obert a tothom.
El Sr. Matavera, per la seva banda, anuncia l’abstenció dels regidors que conformen el
grup municipal de CiU, en termes similars als manifestats pel Sr. Bagaria.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada
per sis (6) vots a favor (Srs. Riera, Castells, Pàmies, Montanyà i Rosquellas, i Sra. Prat) i
tres (3) abstencions (Srs. Mas, Matavera i Bagaria).
8.- A.P. 010/2012.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ATENCIÓ A LA
INFÀNCIA I A LES FAMÍLIES DE SANTA MARIA DE CORCÓ.
Vist l’avantprojecte de Reglament d’Atenció a la Infància i a les Famílies del municipi de
Santa Maria de Corcó, elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda a l’efecte, en
compliment de l’article 62 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals és una competència
atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i
23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals n’exigeix
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.

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

st.m.corco@diba.es

Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic
de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple,
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril.
Atès que l’article 178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que les ordenances s’entendran
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació
inicial.
Vist l’informe favorable de la Secretaria.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Reglament d’Atenció a la Infància i a les Famílies de
Santa Maria de Corcó, segons el text que s’adjunta als presents acords.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA i, si s’escau, audiència als interessats, els
presents acords i el text del Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al bisetmanari
El 9 Nou i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a
comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
Obert el torn de paraules, intervé el Sr. Castells per indicar que els òrgans que hanl
elaborat aquesta proposta de reglament hi ha participats els diferents grups municipals.
Explica que la necessitat de la seva aprovació rau en el fet que l’actual regulació que
s’utilitzava eren unes simples fotocòpies que no havia aprovat ningú.
El Sr. Bagaria indica que en la votació s’abstindrà.
S’incorpora a la sessió la Sra. Rodrigo
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada
per sis (6) vots a favor (Srs. Riera, Castells, Pàmies, Montanyà i Rosquellas, i Sra. Prat) i
quatre (4) abstencions (Srs. Mas, Matavera i Bagaria, i Sra. Rodrigo).
9.- A.P. 011/2012.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM
DE SANTA ARIA DE CORCÓ – GRIERES.
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El vigent Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa Maria de Corcó, va ser
aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de gener de
2008, i publicat al DOGC el 29/02/08.
Vista la proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL AL POUM DE SANTA MARIA DE CORCÓ
– GRIERES, presentat davant d’aquest Ajuntament pels Srs. Joaquin Rovira Tort i Carme
Curós Garreta, i redactat per l’arquitecte Gil Orriols Puig, la qual pretén la modificació de la
fitxa M35 del catàleg de masies i cases rurals del POUM de Sant Maria de Corcó, d’acord
amb la proposta que figura en l’expedient.
D’acord amb el que preveu l’article 85 i 96 del Text refós de la Llei d’urbanisme de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, sobre la modificació de les figures de
planejament urbanístic.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de MODIFICACIÓ PUNTUAL AL POUM DE
SANTA MARIA DE CORCÓ – GRIERES, presentat davant d’aquest Ajuntament pels Srs.
Joaquin Rovira Tort i Carme Curós Garreta, i redactat per l’arquitecte Gil Orriols Puig, la
qual pretén la modificació de la fitxa M35 del catàleg de masies i cases rurals del POUM de
Sant Maria de Corcó, d’acord amb la proposta que figura en l’expedient.
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini d’UN MES en els termes
següents:
1. Es procedirà a obrir un tràmit d’informació pública a fi que els interessats puguin
examinar el document i realitzar els suggeriments i/o al·legacions que estimin oportunes.
Aquest termini d‘informació pública s’anunciarà en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels diaris de premsa periòdica de més
divulgació en l’àmbit municipal, al web municipal, al tauler d’edictes municipal, així com
altres mitjans locals.
2. Durant el termini d’informació pública l’expedient romandrà als Serveis d’Urbanisme de
l’Ajuntament, a l’edifici consistorial, carrer Nou 1, en horari d’atenció al públic, a fi que
pugui ser consultat i si s’escau presentar-hi al·legacions.
3. Igualment el contingut del document es podrà consultar a través de la Web municipal:
http://www.lesquirol.cat .
Tercer.- Concedir audiència per un termini d'un mes a tots els Ajuntaments limítrofs per tal
que puguin examinar l'expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions
que considerin convenients.
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Quart.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes
afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un
mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
Obert el torn de paraules per part de l’Alcaldia, el Sr. Bagaria indica que està d’acord amb
el fet que cal modificar el POUM per poder millorar-lo. No obstant això, pregunta sobre
l’informe tècnic en relació a la proposta, que no és a l’expedient. També llença a l’aire la
pregunta sobre la possibilitat de modificació no hauria de ser igual per a tothom.
El Sr. Alcalde comenta que es tracta d’un expedient de volta per l’Ajuntament des del
setembre, i que en aquell moment l’equip de govern es va plantejar la necessitat de
realitzar una modificació global del catàleg de masies, però que no hi havia els mitjans
necessaris per fer-ho.
El Sr. Bagaria reitera el tema de l’informe tècnic.
El Sr. Alcalde indica que s’ha parlat amb urbanisme.
El Sr. Bagaria pregunta sobre si cal fer una modificació puntual per a cada masia.
El Sr. Alcalde li contesta que no era això el què volia l’equip de govern, però que s’ha
hagut de fer així.
Els Srs. Castells i Badaria discuteixen sobre les modificacions puntuals.
Intervé el Secretari per aclarir el tema de l’informe tècnic, indicant que s’ha parlat amb
urbanisme i que s’ha arribat a la conclusió que aquest no és preceptiu.
El Sr. Mas pregunta a l’alcalde sobre si s’ha anat prèviament a urbanisme en relació a
aquest tema.
El Sr. Alcalde indica que sí, que s’hi va anar.
El Sr. Mas anuncia l’abstenció del grup municipal de CiU.
El Sr. Bagaria indica, igualment, que s’abstindrà en relació a la proposta. No entén la
forma, diu, però que sí està d’acord amb que aquesta gent (referint-se als promotors de la
proposta) puguin tirar endavant, i que li sap molt greu que aquest expedient hagi estat mig
any parat a l’Ajuntament.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada
per sis (6) vots a favor (Srs. Riera, Castells, Pàmies, Montanyà i Rosquellas, i Sra. Prat) i
quatre (4) abstencions (Srs. Mas, Matavera i Bagaria, i Sra. Rodrigo).
10.- A.P. 012/2012.- EMISSIÓ D’INFORME EN RELACIÓ A LA SOL·LICITUD DE
MODIFICACIÓ DE TARIFES DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE
A SANTA MARIA DE CORCÓ FORMULADA PER SOREA.
Vista la sol·licitud de modificació de tarifes del Servei de subministrament d’aigua potable a
Santa Maria de Corcó (Osona), formulada per l’empresa SOREA (SOCIEDAD REGIONAL
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DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA), la qual inclou la documentació preceptiva prevista
a l’article 2.2 del Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preu
autoritzats i comunicats.
Atès que segons determina l’article 3 del citat Decret, el Ple de la corporació ha d’emetre
un informe motivat sobre la sol·licitud, basant-se en la documentació exigida al sol·licitant
per aquest Decret i les normes que el despleguin, el qual haurà d’expressar la tarifa
resultant de les consideracions tècniques esmentades i disposicions relatives al
manteniment de l’equilibri financer del servei.
Atès que des de l’anterior estudi de tarifes tramitat pel procediment ordinari (les tarifes
actualment vigents ho foren segons el procediment simplificat establert al Decret 339/2001,
de 18 de desembre), s’han realitzat un seguit d’obres de millora de les instal·lacions de
l’abastament per un valor total de 419.719,17 Euros, segons s’indica en l’estudi econòmic
presentat davant d’aquest Ajuntament per SOREA, les tarifes resultants del qual
garanteixen l’equilibri concessional.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Informar FAVORABLEMENT a la sol·licitud de modificació de tarifes del Servei de
subministrament d’aigua potable a Santa Maria de Corcó (Osona), formulada per l’empresa
SOREA (SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA), d’acord amb la
documentació presentada per aquesta a tal efecte.
Segon.- Notificar la present resolució, trametent igualment l’expedient complert, a la
Comissió de Preus de Catalunya, als efectes previstos en l’article 6 del Decret 149/1988,
de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats.
Obert el torn de paraules, el Sr. Alcalde comenta aspectes del contracte de concessió del
servei subscrit amb Sorea el 2010 i fins el 2037, tot explicant que la llei empara al
concessionari a un benefici just i a l’equilibri econòmic de la concessió. Indica que les
tarifes que es proposen respecten un augment aproximat d’entre el 8 i el 9% respecte de
les actuals. Comenta, també, que el fet que hi hagi menys consum sobre el qual repercutir
els costos fixes, fa que cada vegada el preu sigui més elevat. Conclou que el cap li diu que
no, però que els números quadren.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada
per unanimitat dels membres del Ple presents a la sessió (deu - 10) (Srs. Riera, Castells,
Pàmies, Montanyà, Rosquellas, Mas, Matavera i Bagaria, i Sres. Prat i Rodrigo).
11.- A.P. 013/2012.- APROVACIÓ DE LES LIQUIDACIONS DEL CÀNON MUNICIPAL
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE PRESENTADES A
INSTÀNCIA DE SOREA.
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Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat
davant del Registre General d’aquesta corporació els cànons relatius a la prestació del
servei, corresponents al 3er i 4art trimestres de 2011, amb la quota que resulta a favor
d’aquest consistori, adjuntant-se també l’estat de comptes actual.
Vist que tal i com estableix el corresponent acord de concessió de la prestació del servei,
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó haurà de procedir a aprovar les quotes resultants
del cànon per tal de procedir al seu cobrament.
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats és el que seguidament es relaciona:
-

3er Trimestre de 2011:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.561,02 Eur
- 637,83 Eur
923,19 Eur

-

4art Trimestre de 2011:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.072,82 Eur
- 637,83 Eur
434,99 Eur

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar els cànons concessionals del servei municipal d’abastament d’aigua i les
quotes resultants a favor de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, presentats per
l’empresa concessionària del servei, SOREA SA, corresponents al 3er i 4art trimestres de
2011, d’acord amb el detall que seguidament es relaciona:
3er Trimestre de 2011:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.561,02 Eur
- 637,83 Eur
923,19 Eur

4art Trimestre de 2011:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.072,82 Eur
- 637,83 Eur
434,99 Eur

Segon.- Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA, i requerir-la per tal
que procedeixi al pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per
unanimitat dels membres del Ple presents a la sessió (deu - 10) (Srs. Riera, Castells,
Pàmies, Montanyà, Rosquellas, Mas, Matavera i Bagaria, i Sres. Prat i Rodrigo).
12.- A.P. 014/2012.- RATIFICAR, A EFECTES ADMINISTRATIU, LA RESOLUCIÓ DE
L’ALCALDIA NÚM. 227/2011, DE NOMENAMENT DE SECRETARI/A DEL JUNTJA DE
PAU DE SANTA MARIA DE CORCÓ.
Atès que en data 24 de novembre de 2011, aquesta alcaldia va dictar la resolució núm.
227/11, la qual diu textualment:
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“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 227/11
Santa Maria de Corcó, 24 de novembre de 2011
Atès que en data 4 d’abril de 2011 el Sr. Jordi Tena i Galindo, secretari interventor
de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, va presentar una instància manifestant la
seva renúncia a la plaça que venia ocupant com a Secretari Interventor d’aquest
Ajuntament, als efectes de sol·licitar el nomenament provisional per a la plaça de
secretaria intervenció de l’Ajuntament de Balenyà, en data 27 d’abril de 2011, va
ser adoptada la Resolució de l’Alcaldia núm. 111/11, en virtut de la qual, es
resolgué, atesa la seva condició de lletrat, habilitar el Sr. Alexandre Tarroja Piera,
funcionari interí de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, com a secretari
interventor de la Corporació a partir del dia 30 d’abril de 2011, inclòs.
Atès que, tradicionalment, la secretari del Jutjat de Pau de l’Ajuntament de Santa
Maria de Corcó, ha estat ocupada pel Secretari Interventor de la Corporació, i és
necessari procedir a la designa immediata d’un nou Secretari per atendre les
necessitats que genera el servei.
Atès que d’acord amb la comunicació, presentada davant el Registre General de la
Corporació en data 03/10/11 (Núm. 1304), a instància de la Direcció General de
Recursos de l’Administració de Justícia, és necessari procedir a aquest
nomenament en el termini improrrogable de tres mesos.
A l’empara de les atribucions que em confereix la normativa aplicable en matèria de
règim local,
RESOLC:
PRIMER.- Designar al Sr. Alexandre Tarroja Piera, funcionari interí de l’Ajuntament
de Santa Maria de Corcó, com a secretari del Jutjat de Pau de Santa Maria de
Corcó, amb efectes des del 30 d’abril de 2011, fins al 31 de desembre de 2011,
ambdós inclosos.
SEGON.- Designar a la Sra. Montserat Carbasa Perez, funcionària de l’Ajuntament
de Santa Maria de Corcó, com a secretari del Jutjat de Pau de Santa Maria de
Corcó, amb efectes des de l’1 de gener de 2012, en endavant.
TERCER.- Notificar l’adopció de la present Resolució, als interessats, i a la Direcció
General de Recursos de l’Administració de Justícia, junt amb la documentació
requerida en la comunicació de 03/10/11, i disposar que l’adopció del present
decret sigui ratificada en la propera sessió ordinària del Ple de la Corporació que se
celebri.
QUART.- Habilitar per tal que actuï com a Secretària accidental, per a l’adopció de
la present Resolució, la funcionària de la Corporació Sra. Mª Rosa Aumatell Font.
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Així ho mano i signo.
L’alcalde,
Signat: Sebastià Riera Cusí

Davant meu
El secretari acc.
Signat: Ma Rosa Aumatell Font.”.

Atès que en data 25 de gener de 2012 s’han rebut sengles requeriments per part de la
Subdirecció General de Suport Judicial, per tal que s’aporti certificat de l’acord plenari pel
qual s’aproven els nomenaments a que fa referència dita resolució.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Ratificar, en la seva integritat i a efectes administratius, la resolució de l’alcaldia
núm. 227/11, de 24 de novembre, d’acord amb el redactat que consta en la part expositiva
del present acord.
Segon.- Notificar la present resolució, mitjançant l’aportació de certificació dels acords
adoptats, a la Subdirecció General de Suport Judicial del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per
unanimitat dels membres del Ple presents a la sessió (deu - 10) (Srs. Riera, Castells,
Pàmies, Montanyà, Rosquellas, Mas, Matavera i Bagaria, i Sres. Prat i Rodrigo).
13.- A.P. 015/2012.- APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ DE VIC DE LA XARXA DE
POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT.
En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha
deixat ben palès un ferm convenciment per incorporar els principis del desenvolupament
sostenible al món municipal.
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra de
1992, que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d’inflexió
en la manera d’abordar l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions Unides preveu
l’organització, per al proper mes de juny, de la Conferència de les Nacions Unides per al
Desenvolupament Sostenible, trobada que, de manera col·loquial, ja és usualment
coneguda amb l’acrònim de Rio+20.
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 2012
Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat per
aprofundir la presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a
l'energia, l'eficiència energètica i l'energia renovable en l'àmbit local, nacional, regional i
internacional.
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat
econòmica, situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar.
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Efectivament, un dels objectius bàsics de la conferència serà el foment de l’economia
verda en el context del desenvolupament sostenible: tota una declaració de principis que
corrobora que la feina duta a terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en
la direcció correcta.
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat un
treball ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis d’acció
que van emanar d’aquella Cimera de la Terra de referència, i han treballat per aplicar en
els seus territoris respectius polítiques i actuacions de sostenibilitat, totes les quals
redunden en una disminució de la petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús dels recursos i,
en conseqüència, en assentar les bases per a una gestió ambiental municipal més eficient.
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport de la
Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals, i, més recentment,
en el concert europeu, en el disseny de polítiques d’eficiència energètica i de mitigació del
canvi climàtic, en el marc del Covenant of Mayors, el Pacte dels alcaldes.
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova
conferència de Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d'aprovar, la Xarxa
assumeix el repte d’aportar noves propostes d’acció, dissenyades en sincronia amb el
marc suara descrit i amb els criteris plantejats des d’altres àmbits institucionals.
Per tots els motius exposats, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la
seva idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem
que constitueixen una estratègia que coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i
estalvi de recursos aplicable a la situació econòmica actual.
Segon.- DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps
generadors d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible.
Tercer.- EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la
sostenibilitat en tots els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i
energies renovables, cicle local de l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll,
comunicació ambiental i consum responsable.
Quart.- ESTIMULAR la coordinació entre les administracions de tots els nivells, per tal
de crear sinergies que incideixin en un avançament net en desenvolupament sostenible i
garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics, humans i d’organització.
Cinquè.- FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar
oportunitats de col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat.
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Sisè.- ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i
objectius comuns, i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de
sensibilització i comunicació que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la
implementació de les polítiques ambientals locals.
Setè.- DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de
sostenibilitat i eficiència en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una
energia sostenible local, per tal de promoure les energies renovables, l’eficiència
energètica i la millora de la comptabilitat energètica.
Vuitè.- IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de
construcció de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.
Novè.- NOTIFICAR els acords precedents a la Presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat.
És el propi Sr. Alcalde qui llegeix la proposta d’acord, atès que és el representant de
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó a la Xarxa. Una vegada finalitzada la lectura, explica
que aquesta declaració fou aprovada per unanimitat dels representants municipals
integrants de dita Xarxa, amb el prec que fos aprovada als Plens Municipals respectius.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per
unanimitat dels membres del Ple presents a la sessió (deu - 10) (Srs. Riera, Castells,
Pàmies, Montanyà, Rosquellas, Mas, Matavera i Bagaria, i Sres. Prat i Rodrigo).
14.- A.P. 016/2012.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
INSTANT A REALITZAR UNA AUDITORIA DEL MANDAT DEL SR. JOSEP MAS I
FALGUERAS.
El grup municipal de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Sta. Maria de Corcó –
L’Esquirol formula per ser debatuda en el proper ple de la corporació la següent:
MOCIÓ
Davant dels escrits presentats al Sr. Alcalde per part de l’Associació d’Amics Cabrerès –
Collsacabra en el qual es formulen greus i falses afirmacions en contra de l’anterior Alcalde
Sr. Pep Mas, regidor del nostre grup.
Atès que no se’ns ha donat cap mena de resposta per part de l’Alcaldia i ni tan sols s’ha
obert expedient per averiguar la realitat, ens veiem en l’obligació de sotmetre a l’aprovació
del Ple la petició que ve a continuació:
•
•

Primer.- que s’insti a la Diputació de Barcelona perquè realitzi una
auditoria del meu mandat.
Segon.- que s’hi aporti tota la documentació que s’escaigui i fins i tot
aquella que des de l’Ajuntament se li ha facilitat a l’esmentada
associaició

Santa Maria de Corcó, 6 de març de 2012

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

st.m.corco@diba.es

Grup Municipal de Convergència i Unió de Santa Maria de Corcó (l’Esquirol)
Signat: Pep Mas Falgueras, Antoni Comas Danès, Assumpta Rodrigo Carbó, Joan
Matavera Rifa
Obert el torn de paraules, intervé el Sr. Mas per explicar quins són els motius de la moció,
tot indicant que tenen la consciència molt tranquil·la. Diu que es va assabentar per la
premsa que se’ls havia dut a la Fiscalia. Conclou dient que ja n’hi ha prou.
El Sr. Alcalde, per la seva banda, indica que darrerament la premsa parla molt de nosaltres
(referint-se a l’Ajuntament) i no sempre bé. Haurem d’entomar-ho, afirma. Explica, també,
que d’ençà el dia 16 de gener, l’esmentada associació ha presentat al Registre de
l’Ajuntament aproximadament uns 16 o 17 escrits. Comenta, així mateix, el fet que l’actual
secretari no està encara plenament incorporat, sinó que ho està a temps parcial.
En relació als escrits presentats per l’AACC, indica que el primer, que fa referència a una
possible doble adjudicació, existeixen dubtes raonables sobre la validesa d’aquest fet. Pel
que fa al segon escrit, aquest es refereix a la no cessió del 10% d’aprofitament mig del
PA2, i que l’expedient està en aquests moments en mans del secretari. En relació al tercer,
aquest es refereix a les obres “il·legals” (segons l’escrit entrat a l’Ajuntament) de la llar
d’infants. I així fins als 16 o 17 abans esmentats.
Pel que fa a la moció presentada, diu que en cap cas s’està discutint sobre el resultat
global dels seus vuit anys de mandat (dirigint-se al Sr. Mas). Anuncia, al mateix temps, el
vot en contra de l’equip de govern a la moció, però que sí s’estan plantejant possibles
auditories sobre qüestions concrets.
El Sr. Mas, al seu torn, diu que troba molt malament que no es demani aquesta auditoria, i
que en relació als escrits de l’AACC el Sr. Alcalde no va demanar informes als tècnics
municipals. Conclou la seva intervenció demanant transparència.
El Sr. Alcalde li contesta que el balanç global del mandat del Sr. Mas l’equip de govern ja el
té i que en cap cas s’han trobat un ajuntament que s’ensorri.
El Sr. Matavera pregunta a l’alcaldia si no és pitjor fer auditories parcials en comptes de
fer-ne una de global.
El Sr. Alcalde li contesta que en aquest cas ho han fet així.
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant rebutjada
atès que hi ha sis (6) vots en contra (Srs. Riera, Castells, Pàmies, Montanyà i Rosquellas, i
Sra. Prat) i quatre (4) vots a favor ( per unanimitat dels membres del Ple presents a la
sessió (deu - 10) (Srs. Riera, Castells, Pàmies, Montanyà, Rosquellas, Mas, Matavera i
Bagaria, i Sres Prat i Rodrigo).
15.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.
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Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els
números 005/2012 i 14/2012), que inclouen el període comprès entre els dies 26 de gener i
8 de ,març de 2012 (ambdós inclosos).
Els membres del Ple es donen per assabentats.
16.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números
019/2012 a 50/2012, adoptats en sessions de dates 7, 14, 21 i 28 de febrer de 2012.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
17.- PRECS I PREGUNTES
Obert l’apartat de precs i preguntes per part de l’Alcaldia, intervé el regidor d’ERC, Sr.
Ventura Bagaria, per preguntar sobre la programació de l’anualitat del PUOSC (recentment
publicada) que inclou actuacions a Sant Martí Sescors i Cantonigròs.
L’Alcalde li respon que efectivament ho tenen el compte.
El Secretari intervé per indicar que el termini per a l’adjudicació de les actuacions incloses
en el PUOSC 2012 finalitza el 31 de desembre de 2013.
La Sra. Rodrigo pregunta sobre l’estat dels pressupostos municipals i sobre si els podran
tenir amb una certa antelació.
El Sr. Alcalde li respon que els estan preparant i que sí, que els podran tenir amb una certa
antelació.
El Sr. Mas pregunta que quan els tindran, els pressupostos.
El Sr. Alcalde li diu que per Setmana Santa.
El Sr. Mas i la Sra. Rodrigo pregunten sobre les obres del pavelló i si aquestes estan
acabades.
El Sr. Alcalde els respon que hi ha algunes coses per acabar i que cal tenir present que
caldrà tenir la corresponent llicència d’activitat per tal de poder-lo obrir al públic.
La Sra. Rodrigo pregunta sobre la calefacció del pavelló.
El Sr. Alcalde li respon que s’inclourà una partida al pressupost, i que segurament s’anirà
per implementar un sistema amb biomassa.
El Sr. Mas demana si Esports saben que està acabat.
El Sr. Alcalde li respon que falta aprovar la 5ª certificació d’obres i fer-ne la recepció, i
informa que la darrera visita va ser dilluns (ahir).
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El Sr. Mas diu que es pot pagar a l’empresa si s’han fet les obres.
El Sr. Alcalde li diu que s’han pagat puntualment les certificacions.
El Sr. Mas pregunta a l’Alcalde si aquest ha fet cap gestió a Esport per cobrar abans la
subvenció.
El Sr. Matavera pregunta si hi ha una previsió per a l’obertura.
El Sr. Alcalde li respon que encara no.
La Sra. Rodrigo pregunta en relació a la convocatòria de places dels tècnics, tenint en
compte les persones que actualment presten els seus serveis.
El Sr. Alcalde li respon que properament es farà la convocatòria pública, que ha de servir
per subsanar la situació irregular actual.
Els regidors del grup de CiU pregunten què passa si no es presenten els actuals tècnics
municipals a la convocatòria, si val al carrer.
El Sr. Alcalde i el Sr. Castells els contesten que s’han de presentar a la convocatòria si
volen optar a les places i que en cas contrari la seva relació amb l’Ajuntament quedaria
extingida.
La Sra. Prat abandona la sessió.
El Sr. Mas pregunta en relació a la jubilació de la Sra. Rosa Aumatell i el seu relleu.
El Sr. Alcalde li diu que serà a finals de mes, i que es reubicarà a la Sra. Lídia Autet.
La Sra. Rodrigo pregunta en relació als cartells de la BTT, si els ha muntat el Consorci o bé
Anigami.
El Sr. Montanyà li contesta que és un acord entre el Consorci i la Generalitat.
El Sr. Mas li pregunta si el Consorci havia de fer els tràmits.
El Sr. Montanyà li respon que sí.
La Sra. Rodrigo pregunta en relació als regals que hi ha al despatx de dalt de la casa
consistorial que eren per al dia de reis, tot dient que no sap si els faria massa gràcia a qui
els han donat saber que encara són allà.
El Sr. Castells reconeix que és cert que si es així fa molt mal d’ulls.
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La Sra. Rodrigo pregunta sobre la possible renúncia del regidor Santi Rosquellas.
El Sr. Rosquellas respon que efectivament aviat deixarà el càrrec de regidor, ja que se’n va
a viure a Manlleu a partir del dia 1 de maig.
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 21.37 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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