ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 005/2008

DATA SESSIÓ: 17 D’ABRIL DE L’ANY 2008
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.A.P.P. 025 – 029.
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

DURANT LA SESSIÓ:
Cap.
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Ventura Bagaria Canal.

SECRETARI HABILITAT ACCIDENTALMENT (Resoluc. 291’/07)
Alexandre Tarroja Piera
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A.P. 25.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS CURS 2007 – 2008.
Vista la Resolució del Departament d’Educació per la que s’atorguen subvencions a
les Corporacions titulars de llars d’infants per al curs 2007-2008, publicada al
DOGC núm. 5083 de 4 de març, i en virtut de la qual es disposa, entre d’altres,
concedir a l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, un import de 54.000,00.-€.
Atès que és necessari procedir a l’acceptació de la dita subvenció mitjançant el
corresponent acord del ple de la Corporació.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ,
ACORDS:
PRIMER.- Acceptar la subvenció per import de 54.000,00.-€, concedida a
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, per Resolució del Departament d’Educació,
relativa a la concessió de les subvencions a les Corporacions titulars de llars
d’infants per al curs 2007-2008, publicada al DOGC núm. 5083 de 4 de març.
SEGON.- Notificar l’adopció de la present Resolució, als interessats, als efectes
oportuns.
En el debat previ a la votació el portaveu del Grup de l’oposició Cabrerès i Progrés,
pregunta a l’Alcalde si la subvenció objecte d’aprovació s’imputa a una actuació en
concret o és de caràcter general.
L’Alcalde aclareix que es tracta d’una subvenció anual que el Departament
d’Educació dona a les Corporacions locals, en relació al número de nens que
efectivament ocupen plaça a la “guarderia”.
Sotmesa a votació la proposta precedent, resulta aprovada per unanimitat dels
presents.

A.P. 26.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA
EN AL PROGRAMA D’ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER A
L’ACTUACIÓ DE CANVI D’ENLLUMENAT.
Aquest Ajuntament està portant a terme una actuació consistent en modificació de
punts de llum de la xarxa municipal, per aplicar bombetes de baix consum, en el
marc de les actuacions contra la contaminació lluminosa.
L’enginyer municipal ha presentat una memòria de les actuacions concretes que es
volen portar a terme l’any 2008.
Vista la convocatòria de l’Institut Català de l’Energia relativa a la Resolució
MAH/769/2008, de subvencions per actuacions d’ordenació ambiental de la
il·luminació exterior.
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Es proposa al ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar subvenció a l’Institut Català de l’Energia relativa a la Resolució
MAH/769/2008, de subvencions per actuacions d’ordenació ambiental de la
il·luminació exterior, per import de 15.831,11.-€, en relació a l’actuació que pretén
portar a terme la Corporació, el present exercici 2008, definida a la memòria
adjunta, amb un pressupost d’execució material total de 31.662,20.-€.
SEGON.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per
fer efectius els acords precedents, i notificar l’adopció del present acord als
interessats als efectes oportuns.
TERCER.- En cas de concedir-se la subvenció, aquest consistori assumeix el
comprimís, de realitzar l’activitat per a la qual es demana.
Inicia el debat previ a la votació, el regidor de l’oposició Sr. Castells, qui exposa
que revisant el Registre General d’entrades, va poder veure un document de
l’Institut Català de l’Energia, pel que es resolia revocar una subvenció, i en aquest
sentit sol·licita si té alguna cosa a veure amb la subvenció que ara se sol·licita.
El Secretari aclareix que la subvenció revocada, estava relacionada amb una
actuació anterior i no té res a veure amb la que ara se sol·licita. Així mateix
aclareix, que no es va poder justificar a temps com a conseqüència de la situació
de desorganització administrativa que va provocar la marxa repentina, de l’antic
secretari.
La Sra. Crehuet exposa que hi ha unes instal·lacions municipals que tenen “llums
de bou”, moltes de les quals no es veuen o estan “petades”, i que aquesta situació
pot provocar lesions als infants.
El regidor de serveis Sr. Antoni Comas, respon explicant, que aquestes llums es
van canviant periòdicament a mesura que es van trecant, però que sembla ser, que
hi ha algú que es dedica a trencar-les. És per aquest motiu que l’Ajuntament està
estudiant la possibilitat de retirar-les definitivament.
L’Alcalde posa fi al debat i sotmet la proposta precedent, a votació, que resulta
aprovada per unanimitat dels presents.
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A.P. 27.- ELABORACIÓ D’UN PLA ESPECIAL PER A LA PRESERVACIÓ DELS
NUCLIS ANTICS DE L’ESQUIROL I CANTONIGRÒS.
D’acord amb allò que estableix l’article 106.1 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, el grup municipal Cabrerès i Progrés,
ES SOTMET A APROVACIÓ DEL PLE la resolució el contingut textual de la qual
és el que segueix:
L’Ajuntament de l’Esquirol iniciarà els tràmits per l’elaboració d’un Pla especial per
a la preservació del nucli antic de l’Esquirol i també un altre per a la preservació del
nucli antic de Cantonigròs.
Aquests tràmits inclouran una proposta de definició i delimitació del nucli antic i la
posterior elaboració de un Pla Especial per a cada un dels nuclis municipals
esmentats.
L’equip de govern donarà compte en un ple de com estigui el desenvolupament
d’aquests tràmits abans del 30 de juny de 2008.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inicia el debat previ a la votació el regidor del Grup de l’oposició Cabrerès i
Progrés, Sr. Castells, com a portaveu del Grup que ha presentat la proposta
precedent, i exposa que arrel de l’aprovació de la supensió de llicències pel nucli
antic de Sant Martí Sescorts, per l’elaboració d’un Pla Especial de preservació del
nucli antic, es pot aprofitar, per definir el casc antic de l’Esquirol, i així mateix
elaborar un Pla Especial en el mateix sentit.
Respon en nom de l’Equip de Govern, el regidor d’Urbanisme, Sr. Josep Castells,
qui afirma que des de l’Equip de Govern, no es considera necessari, estudiar
l’elaboració d’aquestes mesures, atès que el nou POUM, ja preveu mecanismes de
protecció suficients, i que no es vol generalitzar una solució concreta adoptada per
un supòsit determinat (protecció de l’Església romànica i cementiri), a tot el terme
municipal.
L’Alcalde, afegeix, que en tot cas, si aparegués un problema puntual, l’Ajuntament
ja adoptaria les mesures pertinents, i que només fa “4 dies” que s’ha aprovat el
POUM.
Pren la paraula la regidora de l’oposició, Sra. Elisa Crehuet, qui a mode d’exemple
concret, exposa la situació i les característiques de la finca “Can Sebastià” (que
data de l’any 1700), com a paradigma de casa tradicional de la zona, amb tipologia
de pedra vista. En aquest sentit exposa que des del seu Grup es considera que
aquest tipus de cases donen caràcter al casc antic, i en conseqüència han de ser
objecte d’una protecció especial.
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Reitera el regidor d’urbanisme, que el POUM, ofereix els mecanismes adequats per
dotar d’especial protecció aquest tipus de finques, i que no és necessari elaborar
Plans Especials.
Replica el Sr. Vilaregut, que és millor adoptar ara aquestes mesures, i no esperar a
l’últim moment, perquè ens podríem trobar amb la circumstància que fos massa
tard. Diu que “si no es fa ara pot ser que quan ho vulguem fer no hi arribem a
temps”.
L’Alcalde respon, que al POUM, ja hi ha un Catàleg de cases, i un catàleg de
finques protegides.
Respon la Sra. Crehuet, afirmant que per exemple “Can Sebastià”, no està
catalogada.
El debat es va reproduint en els mateixos termes fins que l’Alcalde hi posa fi.
Recapitula el regidor de l’oposició, Sr. Castells, qui resumint, i prèviament a la
votació exposa que en definitiva hi ha dues posicions:
- Es pot optar per una actitud de previsió, i anticipar-se a un problema futur.
- O bé, i sens perjudici que el POUM, pugui preveure mecanismes de
protecció, “trobar-nos amb el problema i córrer”
Des del Grup de l’oposició la Sra. Crehuet, defensa que s’ha de tenir una visió
general de poble, i no només actuar per la defensa de casos concrets i particulars, i
el Sr. Vilaregut recorda que en cap cas es tracta de modificar la normativa de
planejament urbanístic municipal, sinó que simplement es tracta d’estudiar com
definir i protegir els nuclis antics i si s’escau aprovar el corresponent Pla Especial.
El Regidor d’Urbanisme reitera novament que des de l’Equip de Govern, ja es
consideren adequades les mesures que preveu el POUM, i recorda que el Pla
Especial de Sant Martí es va aprovar abans que entrés en vigor la nova normativa
de planejament urbanístic municipal.
El regidor de l’oposició Sr. Castells replica que sembla que no se’ls vulgui entendre,
i llegeix novament la proposta d’acord, aclarint, que únicament es tracta de decidir
que s’estudiïn i s’iniciïn els tràmits per definir el casc antic, i les possibilitats i
mesures per adoptar en cada punt.
El regidor d’urbanisme respon remetent-se novament al POUM, en el que ja es
defineix que és el casc antic, i ja s’ha obtat per una normativa restrictiva per tal de
protegir-lo malgrat les al·legacions que això ha comportat.
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Finalitza el debat el regidor Sr. Ramon Codina, qui exposa que com a regidor de
Cantonigròs, des d’aquest nucli no es considera necessari realitzar aquestes
actuacions atès que el que es podria considerar nucli antic de Cantonigròs, és
només un carrer que tothom coneix.
Sotmesa a votació la proposta, resulta no aprovada amb el vot en contra dels 7
membres de l’equip de Govern presents, i el vot a favor dels tres membres del
Grup de l’oposició Cabrerès i Progrés.

A.P. 28.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER PORTAR A TERME
L’ACTUACIÓ: ARRENJAMENT I MILLORA DE LA CARRETERA DELS QUATRE
CAMINS.
Antecedents
1. Mitjançant acord del Ple d'aquesta corporació, adoptat en la sessió extraordinària
de data 23 de gener de 2008, es va convocar la licitació per contractar l'obra
“Arranjament i millora de l’accés a Santa Maria de Corcó, per la carretera dels
Quatre Camins”, mitjançant concurs pel procediment obert, que va ser anunciada
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 33, de 07 de febrer de 2008 i en el Diari
Oficial de la Generalitat núm. 5065, de 7 de febrer de 2008 (amb publicació de
rectificació d’errada aritmètica respecte la xifra del pressupost al DOGC de
20/02/08 i al BOPB de 18702/08.
2. La Mesa de contractació, en la sessió del dia 3 d’abril de 2008 i després de
realització d’informe proposta, va acordar proposar l'adjudicació de l'esmentat
contracte a l’empresa “PAEXBA, S.L.”.
D'acord amb el que disposen l'article 88 de la Llei de contractes de les
administracions públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d'octubre, es proposa al Ple municipal, que decidirà el que cregui
convenient, que adopti els acords següents:
PRIMER.- Adjudicar el concurs convocat per a l'execució de l'obra titulada
“Arranjament i millora de l’accés a Santa Maria de Corcó, per la carretera dels
Quatre Camins”, (inclosa en el programa 04-07 del FEDER), a l'empresa “PAEXBA,
SL”, pel preu de 239.619,04.-€, amb subjecció al plec de clàusules administratives
particulars, el plec de prescripcions tècniques, el projecte aprovat i les propostes
tècniques presentades pel contractista, així com al plec de clàusules
administratives generals per a la contractació elaborat per la Diputació i que aquest
Ajuntament té aprovat.
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SEGON.- Notificar l’adopció del present acord als interessats als efectes oportuns,
i requerir l'adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de l'endemà
de la notificació d'aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva,
xifrada en 9.584,76.-€ (4% del preu d’adjudicació), i advertir-li que, si no ho fa així,
la contractació pot quedar resolta.
TERCER.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 511-61119 del
pressupost de l'exercici 2008 (2007 Prorrogat, i d’acord amb la modificació de crèdit
aprovada pel ple de la corporació – crèdit per import de 257.695.-€)
QUART.- Citar l'adjudicatari perquè el dia i l'hora que se li indicarà concorri a
formalitzar el contracte administratiu corresponent.
CINQUÈ.- Retornar la garantia provisional als licitadors, llevat de la dipositada per
l'empresa adjudicatària, que serà retinguda fins que es formalitzi el contracte.
SISÈ.- Designar com a director facultatiu de l'obra, de manera indistinta als Srs.
David Vergès i Coll, i José Luís Blanch Gràcia, amb títol professional d’Enginyers
de Camins Canals i Ports, i ambdós de l’empresa PIGRA, SL, adjudicatària del
corresponent contracte de consultoria i assistència tècnica en virtut del resolt en el
Decret 021/08.
SETÈ.- Notificar l’adopció del present acord al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, en relació al FEDER.
VUITÈ.- Facultar l'alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per
fer efectius els acords precedents, i publicar l’adopció del present acord, al BOPB,
al DOGC, i al taulell d’anuncis municipal.
L’Alcalde sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per majoria absoluta
dels presents, amb l’abstenció del regidor Sr. Josep Castells Famada, per motius
de parentesc, atès que un dels propietaris afectats per l’obra és el seu pare.

A.P. 29.- SOL·LICITUD DE PRÒRROGA A L’ACA PER A LA PRESENTACIÓ
DEL PLA DIRECTOR D’ABASTAMENT D’AIGUA DEL MUNICIPI.
Aquest Ajuntament està portant a terme la redacció del Pla Director d’Abastament
d’Aigua Potable del municipi, tasca que ha adjudicat a l’empresa “Sorea, S.A.” , la
qual ja ha iniciat els treballs de redacció del Pla, i les corresponents reunions de
seguiment del mateix amb l’ACA.
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Vist, però, que mitjançant escrit presentat a instància de l’esmentada empresa,
davant el Registre General de la Corporació, el dia 19/03/08, s’ha posat de
manifest que no es podran complir els terminis establerts per la presentació del Pla,
i que amb el vist-i-plau dels tècnics responsables de l’ACA, es considera adequat
sol·licitar una pròrroga per a la seva presentació.
Vist allò que disposen els articles 49 i 42 de la LPAC, i resta de normativa
concordant aplicable.
Es proposa al Pla, l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que tingui a bé de concedir
pròrroga per a la presentació del Pla Director d’Abastament d’Aigua Potable del
municipi de Santa Maria de Corcó.
SEGON.- Notificar l’adopció de la present Resolució, als interessats, als efectes
oportuns.
Amb caràcter previ a la votació, el regidor de l’oposició Sr. Castells, pregunta si no
estava prevista cap penalització per aquest retard.
L’Alcalde respon que no.
L’Alcalde sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per unanimitat dels
presents.

L'Alcalde 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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