ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 03/2012
NÚM.: 03/2012
DATA SESSIÓ: 24 D’ABRIL DE 2012
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 017 a 020.
HORA: 19:30 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
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
-NO HI ASSISTEIXEN:
-EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
-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. 017/2012.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
•

Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 02/2012, de 13 de març de 2012

Sotmesa a votació l’aprovació de l’esborrany de l’acta anteriorment relacionada, aquesta
resulta aprovada per unanimitat dels regidors membres del Ple.
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2.- A.P. 018/2012.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE
LA TINENÇA D’ANIMALS A SANTA MARIA DE CORCÓ.
Atès que per acord plenari de data 24 de gener de 2012 es va aprovar inicialment
l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals a Santa Maria de Corcó, es va sotmetre a
informació pública i es va concedir audiència als interessats.
Atès que durant el període d’informació pública i d’audiència als interessats s’han presentat
un total de dues al·legacions.
Atès que les al·legacions esmentades s’han examinat i la Secretaria ha fet l’informe
corresponent, proposant-ne la seva estimació i l’aprovació definitiva per part del Ple
municipal, en base als motius que en ell consten i que es reprodueixen a continuació:
L’al·legació de la Sra. Empar Barcons, en el sentit que es s’inclogui a l’article 24.2
de l’Ordenança la obligatorietat dels propietaris, a excepció dels gossos de pastors i
caçadors en la seva activitat que els defineix, de dur-los lligats davant
d’excursionistes, caminadors o de ramats de bestiar pasturant, s’adiu amb l’interès
públic que han de preservar les ordenances locals, atès que es tracta de situacions
assimilables a les que a l’interior del nucli també s’estableix aquesta mateixa
obligació, per la qual cosa qui subscriu entén que s’escau la seva estimació, atès
que millora substancialment el text inicial.
L’al·legació de la Sra. Anna Valle Comas, que proposa una assimilació entre els
gossos pigall de les persones invidents amb els gossos d’assistència de les
persones amb discapacitats físiques o psíquiques, i que ella circumscriu a l’article
17.4 de l’Ordenança, s’adiu igualment a l’interès públic a preservar per les
ordenances locals i en millora també substancialment el text inicial de l’Ordenança,
perquè iguala els drets de les persones amb discapacitat entre elles, per la qual
cosa convé incorporar-la al redactat definitiu de l’Ordenança, no únicament
circumscrita a l’article 17.4, sinó al conjunt del text.
Atès que el tràmit escaient és l’aprovació definitiva de l’Ordenança per part del Ple, amb
resolució de les al·legacions presentades, per a la publicació i entrada en vigor posteriors
de l’Ordenança,
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Estimar les al·legacions formulades per les Sres. Empar Barcons Puigdomènech i
Anna Valle Comas respecte de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals a Santa
Maria de Corcó, basant-se en els motius que consten a la part expositiva d’aquesta
proposta i, en aquest sentit, modificar-ne els articles 17.4 (i concordants) i 24.2, que
restaran amb la redacció que figura en el text de l’Ordenança annex a la present proposta
d’acord.
Segon.- Aprovar definitivament l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals a Santa
Maria de Corcó, segons el text que consta com a annex a la present proposta.
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Tercer.- Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut
durant el tràmit d’informació pública i d’audiència.
Quart.- Publicar els presents acords i el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de
la Província, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal, i anunciar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència del Butlletí Oficial de la Província en
què se n’hagi publicat íntegrament el text.
Cinquè.- Comunicar els presents acords i el text de l’Ordenança a l’Administració de l’Estat
i de la Generalitat de Catalunya.
Sense que hi hagi 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 cinc
(5) abstencions (Srs. Mas, Matavera, Comas i Bagaria i Sra. Rodrigo).
3.- A.P. 019/2012.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE
SANTA MARIA DE CORCÓ PER A L’EXERCICI 2012, 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
223 del RD 500/1990, de 20 d’abril; i els articles 3, 19 i 22 del Text refós de la Llei
d’Estabilitat Pressupostària, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre.
Vist l’expedient annex, relatiu al projecte de pressupost municipal per a l’exercici 2012, 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 2012, de conformitat amb el que disposa l’article 162 i següents del
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 2012
INGRESSOS
1. Operacions no financeres
1.1. Operacions corrents
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CAPÍTOL I
CAPÍTOL II
CAPÍTOL III
CAPÍTOL IV
CAPÍTOL V

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

973.700,00 Euros
49.000,00 Euros
1.305.750,00 Euros
476.320,00 Euros
11.660,00 Euros

1.2 Operacions de capital
CAPÍTOL VI
CAPÍTOL VII

Alienació d’inversions reals
Transferències de capital

20,00 Euros
396.300,00 Euros

2. Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
Total ingressos

20,00 Euros
272.000,00 Euros
3.484.770,00 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

564.855,00 Euros
918.930,00 Euros
29.020,00 Euros
134.005,00 Euros

1.2 Operacions de capital
CAPÍTOL VI
2.

Inversions reals

1.728.100,00 Euros

Operacions financeres
CAPÍTOL VIII
CAPÍTOL IX

Actius financers
Passius financers
Total despeses

20,00 Euros
272.000,00 Euros
3.484.770,00 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
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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.
Obert el torn de paraules per part de l’Alcaldia, intervé la Sra. Rodrigo i en relació a les
depeses de personal, que s’incrementen, pregunta si és que l’Ajuntament pensa contractar
més personal.
El Sr. Castells li respon que s’hi inclouen les retribucions dels càrrecs electes i les del
personal tècnic, que en el pressupost de l’exercici 2011 es contemplaven en el capítol 2.
La Sra. Rodrigo fa esment al fet que hi ha contemplades indemnitzacions i salaris, i
pregunta com és això.
El Sr. Castells li respon que si bé hi ha regidors de l’equip de govern perceben retribucions
de tipus salarial, altres regidors perceben indemnitzacions per assistència a òrgans
col·legiats.
La Sra. Rodrigo pregunta en relació a la partida d’indemitzacions del personal.
El Sr. Castells respon que es tracta d’una previsió per a possibles indemnitzacions per al
personal tècnic.
La Sra. Rodrigo pregunta ara en relació a la partida de despesa 459/21000 de reparacions
en voreres.
El Sr. Montanyà comenta quins són els arranjaments previstos per aquesta partida. El
Secretari argumenta que a la vista del que es pensava fer es va creure més convenient
contemplar-ho com a operacions de manteniments que no pas com a inversions
pròpiament dites.
El Sr. Comas demana si s’ha contemplat que ens veïns paguin en aquest cas contribucions
especials.
El Sr. alcalde indica que hi ha un compromís per part dels veïns de fer algun tipus
d’aportació en relació als materials que s’hi utilitzin.
El Sr. Mas indica que la construcció del mur val més del que s’ha consignat al pressupost.
El Sr. Montanyà fa una breu explicació de l’actuació que es preveu en relació a la
construcció del mur, justificativa de l’import consignat pressupostàriament.
El Sr. Mas pregunta sobre si es pensa obrir al trànsit rodat al carrer Osona, a la qual cosa
el Sr. Montanyà li respon que no.
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La Sra. Rodrigo pregunta ara en relació a l’escola de música, on hi ha un increment
important de la despesa.
El Sr. Pàmies ho justifica per la rebaixa de les subvencions, que per aquest curs han estat
d’aproximadament 400 euros per alumnes, quan en cursos precedents se’n concedien 600,
i indica que per al curs vinent s’està parlant d’aproximadament 320 euros.
El Sr. Alcalde també fa referència, en relació a aquest assumpte, que cal tenir en compte
que les taxes les aprova Roda, i que per aritmètica política no es va poder aprovar
l’augment que hauria estat necessari.
El Sr. Pàmies informa que s’està parlant amb Roda sobre una revisió del conveni, tot
explicant quins són els percentatges d’atribució de la despesa actual i els problemes que
aquests comporten.
El Sr. Mas ho corrobora tot indicant que hi havia moments en que semblava que aportés
més alumnes a l’escola de música l’Esquirol que no pas Roda.
El Sr. Pàmies indica que s’estava pagant un 13 % que s’imputava íntegrament a l’Esquirol,
i que el conveni no s’havia revisat en sis anys.
La Sra. Rodrigo pregunta ara sobre les despeses de neteja de l’Ajuntament, que segons
diu no consten al pressupost.
El Sr. Alcalde li respon que s’ho miraran.
El secretari indica que hi són, però que de tota manera s’aclarirà.
La Sra. Rodrigo comenta la rebaixa que hi ha en relació a les subvencions a entitats.
El Sr. Mas pregunta si aquestes ho saben que se’ls abaixa un 10%.
El Sr. Alcalde explica que sí que ho saben, i que s’ha adoptat un criteri econòmic per a
entitat.
La Sra. Rodrigo pregunta sobre l’increment d’ingressos en concepte de cementiri.
El Sr. Alcalde diu que s’ha calculat en base a l’executat en l’exercici anterior.
La Sra. Rodrigo pregunta sobre la partida de multes.
El Sr. Alcalde indica que es traca d’una previsió per infraccions urbanístiques.
La Sra. Rodrigo pregunta sobre la partida de 6.000 euros per arrendament del pavelló.
El Sr. Alcalde li respon que es tracta d’una previsió per la utilització del pavelló per part
d’equips.
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El Sr. Mas pregunta en relació a la inversió al Pla de Balà, en fa un resum i pregunta si es
pensa tirar endavant.
El Sr. Alcalde li respon que sí, que es pensa impulsar, tot i que encara no s’ha parlat amb
els propietaris.
El Sr. Mas interpel·la ara en relació al PA3, tot afirmant que és difícil d’executar, però que
troba molt bé que es tiri endavant.
El Sr. Alcalde li diu que hi ha bona predisposició per part dels veïns.
El Sr. Mas demana si el tema de la caldera de biomassa es vol tirar endavant.
El Sr. Alcalde li respon que sí.
El Sr. Mas pregunta en relació al centre d’interpretació.
El Sr. Alcalde li respon que es tracta de l’edifici de la plaça nova, tot i que el què es pensa
fer és una primera fase.
El Sr. Mas indica que es parlava d’un projecte global.
El Sr. Alcalde li respon que efectivament era així, que aquest pujava a uns 350.000 euros,
que s’havia demanat subvenció, però que per puntuació es va desestimar.
El Sr. Mas demana si es tracta del centre excursionista.
El Sr. Alcalde li respon que sí, que és el mateix projecte, i aprofita per explicar quins han
estat els criteris emprats per l’equip de govern en relació a les inversions previstes.
El Sr. Bagaria pregunta en relació al projecte de Ca la Salut, i demana el Pla d’inversions,
així com les subvencions que es preveuen per aquesta en el marc del PUOSC.
Sense que hi hagi 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 cinc
(5) en contra (Srs. Mas, Matavera, Comas i Bagaria i Sra. Rodrigo).
4.- A.P. 020/2012.- RENÚNCIA DEL SR. SANTI ROSQUELLAS GAROLERA AL
CÀRREC DE REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT.
Atès que en data 15 de març de 2012 (RE 342) el Sr. Santi Rosquellas Garolera ha
presentat un escrit al Registre General d’aquest Ajuntament, pel qual renuncia a la seva
condició de regidor de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó.
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De conformitat amb el que preveu l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
de règim electoral general, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia del Sr. Santi Rosquellas Garolera al càrrec
de regidor d’aquest Ajuntament.
Segon.- Sol·licitar a la Junta Electoral l’expedició de credencial a favor del Sr. Joan
Callejón Creus, candidat número 5 de la llista presentada per la candidatura Units per
Decidir (AUD) a les eleccions municipals del dia 22 de maig de 2011, segons resulta de la
llista de candidatures publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 26 d’abril
de 2011, atès que la candidata número 4, Sra. Fina Comas Capuz, ha presentat la seva
renúncia a prendre possessió del càrrec.
Intervé el Sr. Alcalde per donar les gràcies al Sr. Rosquellas i li agraeix la feina feta.
Sotmesa a votació la presa de coneixement de la renúncia i la sol·licitud d’expedició de
credencial, aquesta resulta aprovada per unanimitat dels regidors membres del Ple.
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 20.15 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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