ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 02/2013
NÚM.: 02/2013
DATA SESSIÓ: 12 DE MARÇ DE 2013
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 006 a 011.
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
Sra. Alba Molas Rifà
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó
Sr. Joan Matavera Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Sr. Pep Mas Falgueras
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. 006/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
•

Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 01/2013, de 22 de gener de 2013

Sense que es formulin esmenes, l’acta és sotmesa a consideració del plenari, resultant
aprovada per unanimitat dels presents.
2.- A.P. 007/2013.- ACCEPTACIÓ, SI S’ESCAU, DE SUBVENCIÓ ATORGADA PEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A
AQUEST AJUNTAMENT EN QUALITAT DE TITULAR DE LA LLAR D’INFANTS
MUNICIPAL, PER AL CURS 2011-2012.
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Vista la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de data 18 de febrer de 2013, per la
qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs
2011-2012, per la qual s’atorga a l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, en la seva qualitat
de titular del centre 08071664 ESCOLA BRESSOL L’ESQUIROL, una subvenció per
import de 32.500,00 Euros, a raó de 1.300,00 Euros per alumne.
Atès que la pròpia Resolució estableix que la subvenció atorgada ha de ser formalment
acceptada pel Ple municipal.
Atès que l’acord d’acceptació, juntament amb certificació del cost del servei en el curs
escolar 2011-2012 i dels ingressos generats, i declaració d’altres subvencions rebudes per
a la mateixa finalitat, han de ser tramesos com a justificació de la subvenció atorgada amb
caràcter previ al seu pagament per part de la Generalitat de Catalunya a través de la
plataforma EACAT.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ACCEPTAR formalment la subvenció per import de 32.500 Euros atorgada a
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó mitjançant Resolució de la Consellera
d’Ensenyament de data 18 de febrer de 2013, per la qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs 2011-2012, en la seva qualitat de
titular del centre 08071664 ESCOLA BRESSOL L’ESQUIROL.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la
corporació –Il·lm. Sr. Sebastià Riera Cusí- per a l’atorgament de quants documents siguin
necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats; i a la Secretaria municipal per a
la tramitació electrònica de l’expedient.
Tercer.- Notificar la present resolució al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya als efectes procedents.
Obert el torn de paraules per part del Sr. Alcalde, aquest explica que la quantitat correspon
a 1.300 euros per alumne, i que per al curs 2012-2013 el Departament s’ha compromès a
intentar garantir la quantitat de 875 euros per alumne.
Sense que es produeixin més intervencions per part dels membres del Plenari, la proposta
es sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels prsents.
3.- A.P. 008/2013.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DEL CÀNON MUNICIPAL PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE PRESENTADES A
INSTÀNCIA DE SOREA (4T TRIMESTRES 2012).
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat
davant del Registre General d’aquesta corporació el cànon relatiu a la prestació del servei,
corresponent al 4t trimestre de 2012, amb la quota que resulta a favor d’aquest consistori,
adjuntant-se també l’estat de comptes actual.
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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:
4t Trimestre de 2012:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.293,10 Eur
- 637,83 Eur
655,27 Eur

Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el cànon concessional del servei municipal d’abastament d’aigua i la
quota resultant a favor de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, presentat per l’empresa
concessionària del servei, SOREA SA, corresponent al 4t trimestre de 2012, d’acord amb
el detall que seguidament es relaciona:
4t Trimestre de 2012:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.293,10 Eur
- 637,83 Eur
655,27 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 en la sessió.
4.- A.P. 009/2013.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL PRESSUPOST MUNICIPAL
DE LA CORPORACIÓ PER A L’EXERCICI 2013, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA DE
PERSONAL.
Atès el que disposa l’article 162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; els articles 2 a
23 del RD 500/1990, de 20 d’abril; i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària.
Vist l’expedient annex, relatiu al projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2013, la
plantilla de personal de la corporació i les bases d’execució del pressupost.
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció, així com la memòria de l’alcaldia
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el projecte de Pressupost Ordinari de l’Ajuntament de Santa Maria de
Corcó per l’exercici 2013, de conformitat amb el que disposa l’article 162 i següents del
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Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. El resum per capítols, expressat
aquí en euros, queda fixat de la forma següent:
PRESSUPOST 2013
INGRESSOS
1. Operacions no financeres
1.1. Operacions corrents
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

1.003.000,00 Euros
45.000,00 Euros
577.750,00 Euros
575.160,00 Euros
4.770,00 Euros

1.2 Operacions de capital
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

Alienació d’inversions reals
Transferències de capital

20,00 Euros
521.997,00 Euros

2. Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
Total ingressos

0,00 Euros
0,00 Euros
2.727.697,00 Euros

DESPESES
1. Operacions no financeres
1.1 Operacions corrents
CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV

Despeses de personal
Despeses corrents en bens i serveis
Despeses financeres
Transferències corrents

504.720,00 Euros
805.444,00 Euros
21.000,00 Euros
123.540,00 Euros

1.2 Operacions de capital
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII
2.

Inversions reals
Transferències de Capital

1.159.583,00 Euros
3.400,00 Euros

Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
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Total despeses

2.727.697,00 Euros

Segon.- Aprovar les bases d’execució del pressupost obrants a l’expedient d’aprovació del
pressupost.
Tercer.- Aprovar la plantilla de personal annexa a l’expedient d’aprovació del pressupost
municipal
Quart.- Exposar aquest acord al públic de la forma reglamentària juntament amb
l’expedient tramitat per un termini de 15 dies, considerant-se definitivament aprovat el
Pressupost en el cas que durant el referit termini no es presenti cap reclamació, i entrarà
en vigor en l’exercici al qual es refereix quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.
Sense que prèviament es realitzin intervencions per part dels membres del plenari, la
proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per sis (6) vots a favor (Srs. Riera,
Castells, Pàmies, Montanyà i Callejón, i Sra. Molas), tres (3) vots en contra (Srs. Comas i
Matavera, i Sra. Rodrigo) i una (1) abstenció (Sr. Bagaria).
Amb posterioritat a la votació, intervé el Sr. Bagaria per recalcar el tema de Ca la Salut.
Afirma que s’ha perdut una oportunitat per part de l’Equip de Govern municipal i es remet
al que ja va manifestar fa un any. Amb l’actuació projectada, diu, el servei quedarà igual
que ja estava, ja que el nou local públic no representarà l’aportació de cap nou servei al
nucli de Sant Martí Sescorts, segons ell, “oblidat a allà baix”. Afirma que no hi ha
sensibilitat per part de l’Equip de Govern, més tenint en compte que dels nuclis del
municipi és el que dóna més ingressos a l’Ajuntament. El què ell proposa és fer l’estructura
de l’edifici i el restaurant com a punt de trobada, i insisteix en que s’ha perdut una
oportunitat. Recorda que hi havia una persona interessada en obrir el bar, però que calia
invertir molts diners per complir la normativa i que la concessió per a l’explotació havia
d’anar a concurs. Reitera, una vegada més, que s’ha perdut una oportunitat i que el què
s’està fent és posar un pegat. Afirma que si “allò” fos privat ja s’hauria fet. Conclou la seva
intervenció dient que està molt disgustat per aquest tema, però que s’ha abstingut en la
votació perquè es tracta d’una aportació del PUOSC i no es pot demorar l’execució de
l’actuació.
El Sr. Alcalde intervé per explicar els orígens d’aquesta actuació. En el seu moment, la
totalitat de l’actuació ascendia a aproximadament 800.000 euros, que és la que es va
presentar a la convocatòria del PUOSC, i per la qual va assignar un total de 330.000 euros.
Insisteix que el projecte és el mateix que ja hi havia, tot i que la parta a executar en
aquesta primera fase s’ha hagut d’adequar a les possibilitats pressupostàries i al fet que
l’obra tingui una utilitat immediata, per exigència de les bases del propi PUOSC.
El Sr. Bagaria diu que si bé el projecte és el mateix, el cert és que s’hi va treballar poc.
El Sr. Alcalde, en relació al tema de la persona interessada en obrir el bar, indica que se li
va donar informació sobre el què s’hi havia de fer per a complir normativa, i de les
exigències legals per a fer-ne la concessió administrativa de l’explotació.
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El Sr. Montanyà intervé per indicar que des del grup que representa, Units per Decidir, no
estan d’acord amb la totalitat del pressupost, però que hi ha votat a favor per
responsabilitat i per les necessitats del municipi.
5.- A.P. 010/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MOCIÓ DE LA
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER UN AIRE MÉS NET.
Es considera que és una de les causes principals de diverses malalties cardiorespiratòries,
entre elles l'asma (actualment la pateixen el doble de persones que fa 30 anys). Diversos
estudis científics han evidenciat que la contaminació atmosfèrica que prové del trànsit
rodat s’associa no només amb efectes a curt termini (major incidència de malalties i morts
cardiorespiratòries en dies amb pics de contaminació), sinó també amb efectes a llarg
termini a causa de l’exposició crònica a aquests contaminants.
S’estima que un 21% de la població urbana està exposada a partícules en suspensió per
sobre del límit diari europeu: una reducció dels nivells d’aquest contaminant representaria
un increment d’uns 14 mesos en l’esperança de vida.
Des de fa anys s’estan adoptant mesures, com el control de les emissions de substàncies
nocives a l'atmosfera i la millora de la qualitat dels combustibles, que han contribuït a
avançar. No obstant això, el problema de la qualitat de l’aire a les ciutats segueix sense
resoldre’s, especialment per contaminants com el diòxid de nitrogen i el material particulat,
malgrat s’han aconseguit reduir les emissions de molts contaminants, per exemple el plom
i el diòxid de sofre.
La Comissió Europea ha declarat el 2013 com l’Any de l'Aire, arran del procés per a
adoptar una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i preparar noves propostes per
millorar-la a tot Europa. En aquest sentit, l’edició 2013 de la Setmana Verda Europea se
centrarà enguany en la qualitat de l’aire.
La normativa europea en aquesta temàtica estableix que s’han de definir plans i programes
per restablir els nivells de qualitat de l’aire en aquelles zones on se superin els valors de
referència legislatius, amb l’objectiu de preservar la salut de les persones i el medi.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, organisme
responsable de l'avaluació de la qualitat de l’aire a Catalunya, ha constatat que des de
l’entrada en vigor del valor límit per al diòxid de nitrogen (NO2) i de partícules de diàmetre
inferior a 10 micròmetres (PM10) determinat per directives europees, es sobrepassen els
valors límit de qualitat de l’aire reglamentats per aquests contaminants en un àmbit que
comprèn 40 municipis de les zones de qualitat 1 i 2 de Catalunya.
En aquest context, el Govern de la Generalitat va declarar zones de protecció especial de
l'ambient atmosfèric la regió compresa en l’àmbit de diversos municipis de les comarques
del Barcelonès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat per ambdós
contaminants. Concretament, la zona de protecció especial per a l’ambient atmosfèric per
NO2 i PM10 afecta els termes municipals següents:
Badalona, Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Martorell, Molins de Rei, Esplugues
de Llobregat, el Papiol, Pallejà, el Prat de Llobregat, Sant Andreu de la Barca, Sant Feliu
de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Viladecans,
Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i
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Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa
Perpètua de Mogoda, Terrassa, Granollers, la Llagosta, Martorelles, Mollet del Vallès,
Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès i Sant Fost de Campsentelles.
Les ciutats i pobles signatàries d’aquest acord coincidim que el problema de la qualitat de
l’aire a les aglomeracions urbanes és evident, i que està causat principalment per la
producció de gasos contaminants derivats del trànsit i especialment pels vehicles dièsel,
tant si circulen per les vies urbanes com per les infrastructures de comunicació que
travessen els termes municipals (contaminació difusa).
Això fa que els problemes en la qualitat de l’aire tinguin un caràcter estructural i siguin
d’abast territorial general, i per això hagin d’abordar-se des dels corresponents nivells de
responsabilitat (europeu, estatal, regional) de forma coordinada. Actuar només al final de la
cadena, sobre la ciutadania, perquè és més visible, no farà millorar de forma efectiva la
qualitat de l’aire de les nostres ciutats.
Una millora de la qualitat de l’aire de la Regió Metropolitana de Barcelona suposaria un
benefici considerable per a la salut dels més de 4 milions d’habitants.
Les ciutats i pobles mostrem la nostra preocupació per totes aquestes circumstàncies i per
aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- INSTAR
1. A la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i a la Generalitat perquè impulsin
directives i mesures legislatives i reglamentàries de limitació dels carburants que
produeixen òxids de nitrogen i altres emissions de gasos i partícules que poden
afectar la salut.
2. A la Comissió Europea a tenir en compte les ciutats i pobles en el procés per
definir una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i preparar noves
propostes per millorar la qualitat de l'aire a tot Europa, i aportar finançament per
aplicarles.
3. Al Govern de l’Estat a aprovar i executar el nou Plan Nacional de Calidad del Aire
y Protección de la Atmósfera 2013-2016 (Plan Aire).
4. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a aprovar, aplicar i desenvolupar el Pla
d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-2015.
De tal manera que les ciutats i pobles considerem que aquests plans estatal i
regional constitueixen els fonaments a partir dels quals els ajuntaments hauríem de
redactar posteriorment els respectius Plans Locals de Qualitat de l’Aire, per tal de
definir les actuacions i concretar les mesures correctores pel que fa a la qualitat de
l’aire en l’àmbit de les nostres competències municipals.
5. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la participació de les ciutats i
pobles, i de la comunitat científica, en el desenvolupament i aplicació del Pla
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d’Actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire, mitjançant la creació de la
Comissió de seguiment oportuna i d’acord amb els recursos que el propi Pla
prevegi.
Segon.- DEMANAR
1. Al Govern de l’Estat que impulsi mesures de fiscalitat ambiental destinades a
promoure un parc de vehicles de motor de menors emissions de contaminants
locals a través de la modificació de l’impost especial sobre carburants per tal de
gravar més el gas-oil que la gasolina, atès les emissions de NO2 i partícules que
generen; i la modificació de l’impost de matriculació en funció de les emissions de
NO2 i partícules dels vehicles.
2. Al Govern de l’Estat que implanti un etiquetatge general dels vehicles de motor
en funció de les seves emissions de NO2 i partícules com a incentiu visible pels
compradors de vehicles.
3. Al Govern de la Generalitat de Catalunya que realitzi un esforç per comunicar a
la població de forma entenedora i pedagògica la informació i dades sobre la qualitat
de l’aire: modificant l’Índex Català de Qualitat de l’Aire i ponderant les estacions de
la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) de
trànsit, suburbanes i de fons d’una mateixa zona.
4. Al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport a mesures de mobilitat
sostenible i d’impuls de vehicles nets - i a definir aquest concepte -.
5. A la Diputació de Barcelona, en l’àmbit de les seves competències, que doni
suport a les ciutats i pobles per tal d’aplicar els nostres compromisos i facilitar el
coneixement, recopilació i intercanvi de bones pràctiques i promoure la publicació
d’un Catàleg d’accions municipals per millorar la qualitat de l’aire, a publicar en el
termini d’un any.
Tercer.- Les ciutats i pobles entenem que, a l’escala local i al nivell de competències que
pertoca, tenim un paper clau a desenvolupar per promoure un Aire més Net a les ciutats.
Per aquests motius ens COMPROMETEM
1. A col·laborar i difondre l’any 2013 com a Any Europeu de l’Aire.
2. A col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per avançar de forma
consensuada i coordinada en l’abordatge de les causes que afecten la qualitat de
l’aire atmosfèric al conjunt del territori i a cadascun dels municipis.
3. A aprovar els Plans Locals de la Qualitat de l’Aire o incorporar els criteris de
millora de la qualitat de l’aire als respectius Plans de Mobilitat i d’Energia Sostenible
Local.
4. A aplicar i impulsar accions en concordança amb les mesures que es detallin en
el Plan Nacional de Calidad del Aire, en el Pla d’Adequació per la Millora de la
Qualitat de l’Aire a Catalunya 2011-2015 i previstes en els nostres Plans locals per
tal de millorar la qualitat de l’aire a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona.
Aquestes accions podran incloure:
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a. L’impuls a mesures de fiscalitat ambiental local a través de la modificació de
l’impost de circulació en funció de les emissions de NO2 , partícules i CO2, si així
s’habilita als ens locals a nivell estatal.
b. La col·laboració amb la Generalitat, com a administració competent, i resta
d’entitats supralocals, per informar de forma coordinada a la població sobre els
nivells de qualitat de l’aire i promoure actuacions conjuntes de sensibilització per un
Aire més Net.
c. La promoció de mesures per una mobilitat sostenible i l’ús de vehicles nets.
d. L’adquisició de vehicles amb baixes emissions de NO2 , partícules i CO2
e. La facilitació de la instal·lació d’infrastructures de recàrrega de vehicles de gas i
l’extensió de la xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics.
f. La jerarquització de la xarxa viària per als vehicles i per als vianants, i establir vies
amb el trànsit restringit per anar a peu i en bicicleta.
g. Sol·licitar en els projectes de noves edificacions (habitatges i oficines) espai
suficient per l’aparcament de les bicicletes.
h. I altres incloses en els Plans esmentats i el Catàleg d’accions municipals per
millorar la qualitat de l’aire.
Quart.- Notificar l’adopció dels presents acords a la Presidència del a Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la sostenibilitat, a la Comissió Europea, al Govern de l’Estat i el Govern de la
Generalitat de Catalunya als efectes corresponents.
Exposada la moció i els fets que la motiven per part del Sr. Alcalde, sense que hi hagi més
intervencions, aquesta és sotmesa a consideració del membres del Ple, resultant aprovada
per unanimitat dels membres d’aquest presents en la sessió.
6.- A.P. 011/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA PROPOSTA DE MOCIÓ DE LA
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT PER L’EDUCACIÓ
AMBIENTAL.
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat reconeix el paper decisiu que ha
protagonitzat l’educació ambiental en la transformació de la nostra societat.
Les ciutats i pobles estem convençuts que l’educació ambiental és una font de creació de
consciència, de valors i de coneixement basada en una nova relació entre les persones i el
medi, i que és una eina imprescindible per generar corresponsabilitat en la ciutadania i
nous models de governança participativa.
Les ciutats i pobles afirmem que l’educació ambiental és també un instrument de gestió
ambiental necessari, sense el qual no es poden explicar els canvis que ha experimentat la
societat en àmbits de sostenibilitat tan estratègics com ara la gestió dels residus,
l’eficiència energètica, la mobilitat, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua o la protecció del
territori i de la biodiversitat.
L’educació ambiental també ha fet evolucionar la percepció ambiental de la població en
una direcció que ha elevat les garanties de qualitat de vida i de funcionament de les
nostres ciutats i pobles.
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Esperonada per les primeres fites internacionals, com ara la Carta de Belgrad o la Cimera
de Rio, la societat catalana ha destacat com a pionera en l’aplicació de l’educació
ambiental en el nostre entorn més proper i, fins i tot, en el context europeu.
En aquesta tasca hi han tingut i encara hi tenen un paper essencial el món local i els
ajuntaments, que entenen que cal posar en marxa projectes i serveis d’educació ambiental
que donin suport a la seva gestió ambiental municipal.
Bona prova n’és el reconeixement que en el darrer any ha tingut la ciutat de Lleida, que ara
ens acull, la qual va ser guardonada amb el Premi Ciutat Sostenible en la categoria
d’educació ambiental per la Fundació Fòrum Ambiental.
Els ens locals s’han vist acompanyats per la resta d’administracions i han rebut el suport
de la tasca innovadora i pionera de les diputacions i de la Generalitat de Catalunya.
Les ciutats i els pobles volem reconèixer també el paper de la societat civil té en aquest
àmbit: el ric teixit d’entitats veïnals, socials i del tercer sector ambiental, les empreses i els
professionals de l’educació ambiental i, molt especialment, la ciutadania . La seva capacitat
de generació de consciència social, de mobilització, de creació de corresponsabilitat i
d’implicació han estat i són indispensables.
Avui, en el context de contenció pressupostària i de cooperació necessària entre actors, la
Xarxa considera que l’educació ambiental és més essencial que mai per garantir una
gestió ambiental municipal eficient i de qualitat.
Pels motius anteriorment exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de
Corcó l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Potenciar les polítiques d’educació per la sostenibilitat en el món local, que
és el que està més proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de
valors ambientals i de coneixement i perquè constitueixen una de les garanties d’èxit de la
gestió ambiental municipal i de l’eficiència en l’ús dels recursos naturals i econòmics.
Segon.- Impulsar l’educació ambiental per avançar en la implementació d’un nou model
de governança participativa que ens porti a una societat més sostenible.
Tercer.- Demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear
sinergies que condueixin a optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la gestió
ambiental. Per part nostre, ens instem com a ajuntaments a ser generosos a l’hora de
compartir els nostres recursos amb altres entitats locals i ens comprometem a adherir-nos i
participar activament en alguna de les campanyes de sensibilització que s’organitzin des
de la Xarxa.
Quart.- Reconèixer el paper que tots els actors intervinents, han jugat en la
implementació de la conscienciació ambiental en la societat catalana, i en particular el de
les entitats d’educació ambiental i el tercer sector ambiental de Catalunya amb qui cal
potenciar sinèrgies mútues.
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Cinquè.- Continuar promovent la participació de la ciutadania, perquè el món local
entén que la gestió ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la
corresponsabilitat.
Sisè.- Potenciar l’educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen
sent un espai de creació de coneixements i de consciència ambiental i un àmbit
d’aprenentatge de la corresponsabilitat ambiental. Alhora, aprofitar l’espai educatiu per
donar a conèixer la tasca municipal en matèria de sostenibilitat i capacitar el professorat i
els alumnes; i afavorir la creació de xarxes escolars i espais d’intercanvi entre actors
educatius, com a elements de potenciació de la sostenibilitat i de la cohesió territorial.
Setè.- Promoure l’educació ambiental no formal en l’àmbit dels adults i del públic
familiar, i en particular amb la població amb més dificultats d’accés a la informació
ambiental.
Vuitè.- Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de
responsabilitat social, per fomentar l’activitat econòmica verda i les possibilitats d’ocupació
en el sector de l’educació ambiental i la sostenibilitat.
Novè.- Incorporar les noves tecnologies de comunicació, per tal d’aprofitar els
avantatges que proporcionen en matèria de sensibilització i per facilitar l’accessibilitat als
recursos de comunicació, així com per assegurar drets fonamentals com ara la garantia
d’accés a la informació ambiental i la participació pública en la presa de decisions.
Desè.- Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals, a través de
la mateixa Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, per desenvolupar objectius i
projectes comuns que promoguin la complicitat de la ciutadania en l’impuls de les
polítiques ambientals locals.
Onzè.- Introduir la transversalitat de l’educació per la sostenibilitat en el propi àmbit
municipal, per tal que el personal dels ajuntaments exerceixi com a actor exemplaritzant de
la corresponsabilitat ambiental i dels comportaments ambientalment correctes.
Dotzè.- Invertir en educació ambiental, per l’efecte multiplicador que els efectes de la
inversió tenen en eficiència i estalvi dels recursos.
Tretzè.- Notificar l’adopció dels presents acords a la Presidència de Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat, per tal de donar el màxim suport al compromís local envers
l’educació ambiental.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta de moció és sotmesa a votació, resultant
aprovada per unanimitat dels membres del Ple presents en la sessió.
7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els
números 004/2013 a la 022/2013, dictades els dies 21 de gener i 5 de març de 2013.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
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8.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números
012/2013 a 057/2013; adoptats en sessions de dates 8, 22 i 29 de gener; 5, 12, 19 i 26 de
febrer; i 5 de març de 2013.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
9.- PRECS I PREGUNTES.
Obert el torn de precs i preguntes per part de l’alcaldia, es produeixen les intervencions
dels membres del Ple que s’indiquen a continuació:
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la Sentència núm. 154, dictada per la secció tercera
de la Sala Contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
data 26 de febrer de 2013, en relació a l’apel·lació núm. 138/2011(A), dimanant del Recurs
522/04 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona. Informa sobre els passos
a seguir i sobre la reunió que es mantindrà demà amb els advocats d’aquest Ajuntament i
de la part codemandada.
El Sr. Montanyà pregunta sobre el tancament econòmic del curs de l’escola de música.
El Sr. Castells li respon que s’hi està treballant, i que quan es disposi de les xifres exactes
s’avisarà a tots els grups municipals per fer una valoració.
El Sr. Montanyà pregunta sobre si hi ha prevista la imposició de taxes per la utilització del
pavelló municipal.
El Sr. Castells li respon que sí, i que també es preveu la modificació d’altres taxes.
Reconeix que la proposta que es va realitzar en relació a la utilització del pavelló municipal
fou feta de pressa i corrents, sense valorar-ne els possibles efectes negatius.
En relació al pressupost municipal, el Sr. Montanyà pregunta sobre si hi ha prevista una
partida d’ingressos pel lloguer de taules i cadires.
El Sr. Castells li respon que sí, i que hi ha una previsió d’ingressos de 1.000 euros.
El Sr. Montanyà pregunta ara sobre la previsió d’execució de les inversions previstes al
pressupost municipal.
El Sr. Alcalde indica que les prioritats immediates són la caldera de biomassa i Ca la Salut.
El Sr. Montanyà pregunta sobre les possibilitats d’aconseguir un augment en la subvenció
assignada a l’actuació de Ca la Salut.
El Sr. Alcalde respon que ja es va plantejar, però que des del Departament de Governació
se’ls va dir que era impossible.
El Sr. Montanyà pregunta ara sobre el pagament de 150 euros a cada una de les noies que
van fer classes o cursos de bàsquet per “gràcia de l’alcaldia”, sobre si aquesta serà una
pràctica habitual. Aprofita per fer avinent el poc ús del pavelló municipal.
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El Sr. Alcalde explica, en resposta a aquesta qüestió, que pel setembre es va plantejar
impulsar el bàsquet a l’Esquirol. En una primera reunió hi va haver l’assistència d’unes 20
persones. L’Interès era que una entitat liderés, ja fos el club de bàsquet o una nova entitat.
En aquest context, l’Ajuntament va adquirir el compromís de fer-se càrrec del monitoratge
fins el mes de desembre. En una reunió mantinguda el mes de desembre, hi hagué 3 o 4
persones decidides a tirar endavant aquest tema, a partir de recuperar l’antic club de
bàsquet. A partir d’aleshores, han estat ells qui s’han encarregat de les classes i va ser en
aquest context que es va fer el pagament a aquestes noies, per la tasca duta a terme fins
el mes de desembre.
El Sr. Montanyà reclama major rigor en la despesa pública, tot indicant que s’està utilitzant
el pavelló sense pagar res i que els que fan l’activitat estan cobrant quotes als usuaris.
El Sr. Callejón pregunta ara, adreçant-se a l’equip de govern, si pensen tornar els 600
euros a la UE Cantonigròs, que “us hi vau comprometre abans d’acabar l’any”.
El Sr. Alcalde puntualitza que es va dir que es valoraria.
El Sr. Castells intervé per posar de manifest, en relació al tema del bàsquet, que quan una
entitat s’està creant, aquesta ja s’accepta com a tal des de l’ajuntament, i que no es posa
cap problema perquè accedeixi a les subvencions.
El Sr. Montanyà pregunta si l’entitat ja ho ha comunicat per escrit a l’Ajuntament.
El Sr. Castells li respon que sí. Seguidament, s’adreça a la Sra. Molas en relació a un
correu electrònic entre ambdós, referent a la partida per a entitats de Cantonigròs.
La Sra. Molas li diu que des d’AUD han intentat adequar les necessitats del nucli de
Cantonigròs amb les possibilitats econòmiques municipals, i fa referència a la partida de
3000 euros prevista per a la Mostra Micològica i el Carnestoltes.
El Sr. Castells i la Sra. Molas discuteixen sobre aquest correu.
El Sr. Bagaria, en relació al tema de les taxes del Pavelló, pegunta sobre com està el tema
de la llicència d’activitats
El Secretari municipal comenta que s’hi està treballant, però que encara no està enllestit,
atès que ha calgut refer els plànols de les instal·lacions de nou, en un format electrònic
adequat.
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 20.55 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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