ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 004/2008

DATA SESSIÓ: 27 DE MARÇ DE L’ANY 2008
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.A.P.P. 021 - 024
LLOC I HORA: SALA DE PLENS - DE LES 21:30 A LES 23:30 HORES
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Josep Mas Falgueras
Jaume Serra Farrés
Antoni Comas Danés
Àlex Montañà Rifà
Josep Castells Famada
Mª Assumpta Rodrigo Carbó
Ramon Codina Vinyets
Elisa Crehuet Wemmberg
Josep Vilaregut Matavacas
Josep Castells Castells
Ventura Bagaria Canal
DURANT LA SESSIÓ:
Cap.
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Cap.

SECRETARI HABILITAT ACCIDENTALMENT (Resoluc. 291’/07)
Alexandre Tarroja Piera

Amb caràcter previ a l’inic de la lectura de la primera proposta d’acord, i en nom del
Grup de l’oposició Cabrerès i Progrés, el regidor Sr. Josep Castells, sol·licita
explicacions a l’Alcaldia en relació al fet que no s’ha inclòs en l’ordre del dia una
proposta d’acord presentada a instància del seu grup, relativa a l’aprovació d’una
sèrie d’actuacions per a la preservació dels nuclis antics de l’Esquirol i Cantonigròs.
L’Alcalde respon exposant, que l’equip de Govern vol estudiar i parlar de la qüestió,
abans de sotmetre-la a debat.
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Replica el regidor de l’oposició Sr. Vilaregut responent a l’Alcalde que no es tracta
d’una qüestió que pugui ser objecte de debat, que en virtut de la normativa
aplicable en matèria de règim local la proposta presentada, havia de ser
incorporada a l’ordre del dia de manera obligatòria, i que en tot cas el punt adequat
per realitzar el debat, és el Ple, amb caràcter previ a la votació.
El secretari accidental, confirma el caràcter preceptiu del sentit dels articles de la
normativa aplicable en matèria de règim local, i explica que en tot cas, es tracta
d’un error del secretari que no va informar a l’Equip de Govern del caràcter
preceptiu de la regulació de règim local, respecte la incorporació de la proposta en
l’ordre del dia.
L’Alcalde, afirma que en aquest cas, la proposta serà incorporada sens falta en la
propera convocatòria.
Els regidors de l’oposició accepten les explicacions però deixen constància de la
disconformitat amb el fet què no s’incorpori en l’ordre del dia de la present sessió.

A.P. 21.- DONAR COMPTE AL PLE DE LES RESOLUCIONS ADOPTADES PER
LA CORPORACIÓ DES DE LÚLTIMA SESSIÓ ORDINÀRIA.
És dona compte al Ple de les Resolucions de l’Alcaldia adoptades des de l’última,
sessió plenària ordinària:
De la Resolució número: 295/07 a la 304/07
De la Resolució número 001/08 a la 059/08

A.P.22.- RATIFICACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es sotmet a votació la ratificació de les actes de les sessions anteriors, i que van
ser repartides als regidors junt amb la convocatòria del ple:
Sessió núm. ..../07 – Ordinària, del Ple de la Corporació celebrada el 27/12/07
Sessió núm. 01/08 – Extraordinària, del Ple de la Corporació celebrada el 23/01/08
Sessió núm. 02/08 – Extraordinària, del Ple de la Corporació celebrada el 07/02/08
Sessió núm. 03/08 – Extraordinària, del Ple de la Corporació celebrada el 13/03/08
Prèviament a la votació, pren la paraula el regidor Sr. Josep Castells Castells, qui
en representació del Grup Cabrerès i Progrés, agraeix comptar amb actes ben
confeccionades, però no obstant aquest fet, vol deixar constància d’una sèrie
d’errades formals, així com de punts que no queden prou clars, per tal que siguin
rectificades, sense deixar de plantejar amb caràcter previ, una reflexió respecte el
sistema de repartiment i verificació de les actes per part dels regidors; en aquest
sentit exposa que considera que es consumeix massa paper al realitzar-se una
còpia per cada regidor i que es podrien estudiar sistemes alternatius, com formats
digitalitzats, etc., o en última instància fer còpies per les dues cares.
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En tot cas planteja les següents esmenes a l’aprovació de les actes:
-

Fa referència al fet que en un dels acords de les actes que se sotmeten a
aprovació, el secretari deixa constància, en la reproducció de la votació, del
fet que un regidor s’absté per motius de parentesc i en aquest sentit
considera que seria important definir millor aquestes motius, per tal que
quedin clars.
Pren la paraula el regidor d’urbanisme qui aclareix que s’ha abstingut en els
acords que fan referència a l’aprovació i adjudicació de l’obra d’arranjament
de la “carretera dels 4 camins”, perquè un dels propietaris afectats, és el seu
pare.
El Secretari deixa constància del fet que en un futur definirà millor aquests
supòsits, i que en tot cas el grau de parentesc ha quedat aclarit amb la
intervenció del regidor d’urbanisme.

-

En segon terme el citat regidor de l’oposició, fa referència al fet que en una
de les actes, consta com a incidència el fet que la regidora del seu grup Sra.
Elisa Crehuet va arribar tard. En aquest sentit critica que es tracta d’una
valoració del secretari, que no té per què fer, i recomana que vigili respecte
la utilització de determinades expressions.
El secretari respon que es tracta d’una qüestió d’expressió, que simplement
volia deixar constància del fet que en el moment de constituir-se el ple, la
citada regidora no es trobava present, i que es va incorporar un cop iniciada
la sessió. Així mateix proposa que aquesta sigui la fórmula per poder deixar
constància de tal incidència, i que no tornarà a utilitzar l’expressió “arriba
tard”.

-

Continua el regidor de l’oposició Sr. Castells, plantejant una esmena en
relació a com s’ha reflectit en la corresponent acta el debat previ a la votació
de l’acord d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals. En aquest sentit
vol que consti a l’acta que en relació a les explicacions que va sol·licitar
relatives a l’augment de la “taxa de l’aigua”, L’Alcalde, va respondre, que
aquest augment era degut a un acord adoptat pel Consell d’Alcaldes del
Consell Comarcal.

-

Així mateix vol que consti que la pregunta que va formular a cada un dels
regidors de l’equip de govern relativa al sou de l’Alcalde, l’havia formulat
amb caràcter previ per escrit.

-

El regidor del mateix Grup, Sr. Vilaregut, sol·licita que es faci constar a l’Acta
que les modificacions del pressupost adoptades durant el transcurs de la
sessió per a la seva aprovació, es van adoptar com a conseqüència
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d’incoherències posades de manifest arrel de les intervencions efectuades
des del seu Grup.
-

Finalment, aquest últim regidor, sol·licita, que es modifiqui l’acta en que es
recullen les explicacions que el regidor Sr. Àlex Montañà, va donar en un Ple
respecte, la pregunta que s’havia formulat des del seu Grup, relativa a la
contractació d’una administrativa per a la cursa BTT, atès que en el
transcurs del debat plenari, aquest regidor mai va dir que el procés selectiu
s’hagués encarregat al secretari amb anterioritat a l’estiu.
El regidor de l’Equip de Govern, confirma la versió exposada pel seu
company, i el secretari excusa l’errada, incorporant l’esmena en la present
acta.

A.P.023.- APROVAR EL CANVI DE MODALITAT DE DEL SISTEMA DE GESTIÓ
DEL PA-2.
Les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic del municipi de Santa Maria de
Corcó, aprovades per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, el 24 de juliol de
1986 (NNSS – Text Refós publicat al DOGC de 13/02/08), preveien en el nucli de
Cantonigròs, un sector a desenvolupar, mitjançant la previsió d’un polígon
d’actuació, definit com a UA-10.
En la sessió del Ple de la Corporació, de 20 de febrer de 2007, la Corporació a
instància d’un tant per cent suficient de la propietat del sector, va aprovar a
l’empara dels articles aplicables de la Llei d’Urbanisme, el canvi de sistema de la
modalitat de gestió de l’àmbit, per passar de cooperació a compensació bàsica,
s’ha constituït la corresponent Junta de Compensació, i s’han iniciat els tràmits pel
desenvolupament del sector.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 24 de gener de
2008, va aprovar el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, el qual va ser
publicat al DOGC el 29/02708. El nou POUM, continua preveient i regulant en el
mateix sentit, el sector a desenvolupar, abans referenciat, ara com a PA-2, i estant
en tràmit el seu desenvolupament a instància de la citada Junta de propietaris, s’ha
detectat en el nou POUM, que es preveu com a modalitat de sistema de gestió, el
de cooperació.
Atès que la previsió en el nou POUM de la modalitat de cooperació com a sistema
de gestió del PA-2, només pot ser conseqüència d’un error material pels
antecedents abans exposats.
Es proposa al Ple l’adopció del següents,
ACORDS:
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PRIMER.- Rectificar a l’empara del que disposa l’article 105 de la LPAC, el nou Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa Maria de Corcó, preveient de forma
específica com a modalitat de sistema de gestió del PA-2, el de compensació
bàsica, i no el de cooperació.
SEGON.- Donar els efectes de publicitat que siguin preceptius, a l’adopció del
present acord.
Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada amb el vot a favor de
tots els presents, a excepció, del regidor de Cantonigròs, Sr. Ramon Codina i
Vinyets, qui s’absté per formar part d’una empresa propietària del sector, integrant
de la Junta de Compensació del PA-2, (antiga UA-10).

A.P.024.- PRECS I PREGUNTES.
1.- El regidor de l’oposició Sr. Castells, exposa que des del seu Grup s’han
presentat diverses preguntes per escrit, algunes de les quals se’ls hi han contestat i
d’altres no.
En tot cas recorda que el regidor d’ensenyament Sr. Ventura Bagaria, els va rebre
per tractar diverses qüestions, relatives a la seva regidoria, i que en el marc
d’aquestes converses van tractar la qüestió de l’escola de música. En aquest sentit
afirma que coneixen la qüestió de “números”, però volen sol·licitar si es pensa fer
algun tipus de campanya informativa per promocionar-la.
El regidor d’ensenyament respon afirmant que la setmana que ve té una reunió en
que s’hauran de tractar aquests temes i que ja els informarà.
2.- Els portaveus del Grup de l’oposició, Cabrerès i Progrés, sol·liciten informació a
l’Alcalde, en relació a l’antena de telefonia mòbil, que l’empresa “orange”, ha
instal·lat en una finca del municipi de Sant Martí Sescorts.
L’Alcalde respon explicant que es va estar buscant emplaçament per la col·locació
de l’antena durant molt de temps, però que no es va arribar a cap acord amb cap
propietari, i que suposa que si l’han acabat col·locant, és perquè finalment hauran
arribat a un acord. El regidor de Sant Martí aclareix que l’han col·locat prop de la
finca “l’Escanera”.
Els regidors de l’oposició repregunten en el sentit que s’aclareixi, si la instal·lació
compta amb els permisos municipals.
El secretari aclareix que l’empresa ha sol·licitat els permisos municipals, i que la
instal·lació és legalitzable, mitjançant el procediment especial de l’article 48 de la

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

st.m.corco@diba.es

Llei d’Urbanisme, perquè la comissió d’urbanisme autoritzi la instal·lació per raons
d’interès públic, i així mateix especifica que aquesta autorització és necessària per
poder concedir les llicències municipals, però que en tot cas, a data d’avui no
compten encara amb els permisos, i que en conseqüència es podria imposar la
corresponent sanció.
Els regidors de l’oposició tornen a intervenir, sol·licitant si no es pot fer res davant
aquesta actuació.
L’Alcalde, respon que se’ls pot sancionar per no haver sol·licitat llicència, i que la
instal·lació és legalitzable, i per tant no s’hauria de tocar, però que els fa por actuar
perquè si l’Ajuntament actua es podria deixar sense cobertura a la gent, si
l’empresa retira l’antena.
Finalitza el debat el regidor de l’oposició Sr. Castells, criticant, que sembla que
s’estigui sotmès al mandat de les grans empreses i administracions, i que això és
trist.
3.- Finalment, els regidors de l’oposició sol·liciten informació respecte l’ampliació
dels horaris de pediatria.
L’Alcalde respon que la idea era que es fes un dia, més, de pediatria, i que en
aquesta línia, s’havia parlat amb el Cap de Sanitat i amb el “Cat-Salud”, els quals
condicionaven la proposta a la remodelació del consultori, en relació a la qual, el
“Cat-Salud” havia donat el vist-i-plau, i que fins i tot s’havia parlat de subvencionar
l’actuació. L’Alcalde continua explicant, que ara, sembla, que el “Cat-Salud” s’ha
tirat enrera, però que la proposta es podia tornar a activar.
El regidor Sr. Vilaregut pregunta si hi ha alguna data prevista, i si una actuació va
directament relacionada amb l’altra.
L’Alcalde respon que no hi ha una data, que s’intentarà reactivar la qüestió de
l’hora addicional de pediatria, i que en tot cas una cosa no va relacionada amb
l’altre, que l’obra de remodelació del consultori es farà igualment i amés a més,
s’aprofitarà per insonoritzar-lo, i en aquest sentit es parlarà amb el “Cat-Salud”, per
obtenir finançament.

L'Alcalde, sol·licita si hi ha cap altre pregunta, o algú del públic vol prendre la
paraula, sense que se’n formuli cap per part dels assistents. Constat aquest fet,
aixeca la sessió a l'hora indicada a l'encapçalament, de tot el qual, com a Secretari
habilitat accidentalment en dono fe, als efectes oportuns.
Vist-i-plau
El Secretari
L’Alcalde President
Alex Tarroja Piera
Josep Mas Falgueras
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