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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 007/2008  
 
DATA SESSIÓ: 26 de juny de 2008  
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: AAPP 043 - 047 
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:30 A LES 22:0 0 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 Vilargut Matavacas 
 
 
DURANT LA SESSIÓ: 
Cap. 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Josep Castells Casellas 
Ventura Bagaria Canal 
 
SECRETARI  
Jordi Tena i Galindo 
 
 
A.P.-43.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERI ORS 
 
Vistos els esborranys de les actes de la sessió plenària ordinària 4/2008, de 27 de març; i 
sessions plenàries extraordinàries 5/2008, de 17 d’abril, i 6/2008, de 19 de juny.  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar les actes de les sessions plenàries 4/2008, de 27 de març; 5/2008, de 17 
d’abril, i 6/2008, de 19 de juny. 
 
Segon.-  Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Tercer.-  Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
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El Sr. Secretari explica que ha detectat dos errors materials  a l’acta del Ple 6/2008, de 19 
de juny.  
 
En primer lloc,  pel que fa a l’acord “A.P.41.- Aprovació, si s’escau, de conveni urbanístic 
per a la urbanització del carrer Verge de Montserrat, zona “El Pedró” “, l’annex estableix 
com a representant de l’empresa propietària Gerosigres Promocions SL el senyor Jordi 
Prat Feu, quan ha  de figurar com a tal el Sr. Jaume Porta Bagaria. 
 
En segon lloc, en el punt “A.P.-36.- Resolució del recurs de reposició presentat pel Sr. 
Jordi Albanell Tanganelli contra el Pressupost General per a l’exercici 2004”, hi ha un error 
material, ja corregit en l’informe de secretaria mitjançant diligència de 25 de juny de 
2008,sense que afecti a la resolució del recurs.  
 
On diu: “Per tal de fer el càlcul corresponent, cal veure la diferència entre adquisicions 
netes d’actius financers i passius nets corrents: 
 
             2.767.696,51 € (suma dels capítols I a VII del pressupost d’ingressos) 
            -2.376.613,59 € (suma dels capítols I a VII del pressupost de despeses) 
                391.082,82 € (capacitat de finançament, amb diferen cial positiu) 
 
Per tant, la capacitat de finançament dóna un resultat positiu, i es compleix el requisit de 
l’estabilitat pressupostària”.  
 
Ha de dir: 
 
“Per tal de fer el càlcul corresponent, cal veure la diferència entre adquisicions netes 
d’actius financers i passius nets corrents: 
 
             2.376.613,59 € (suma dels capítols I a VII del pressupost d’ingressos) 
            -2.767.696,51 € (suma dels capítols I a VII del pressupost de despeses) 
               -391.082,82 € (capacitat de finançament, amb diferen cial negatiu) 
 
Per tant, la capacitat de finançament dóna un resultat negatiu, i no es compleix el requisit 
de l’estabilitat pressupostària.” 
 
En relació amb el punt A.P.46., ja esmentat, el Sr. Vilaregut explica que quan els regidors 
del grup Cabrerès i Progrés van expressar un vot particular, no volien votar a favor. 
 
Secretaria informa sobre les possibilitats de vot previstes legalment i el Sr. Vilaregut 
explica que el vot del seu grup s’ajustaria a una abstenció. Així doncs, on diu: “La proposta 
s’aprova per unanimitat, si bé els regidors del grup Cabrerès i Progrés demanen fer constar 
un vot particular, en el sentit que accepten parcialment el recurs amb motiu del tractament 
de les retribucions”. Ha de dir. “La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels regidors 
dels grups Convergència i Unió, Independents pel Collsacabra-Acord Municipal, i 
Independents per Cantonigrós, i amb tres abstencions del grup Cabrerès i Progrés, que 
volen manifestar mitjançant un vot particular, en el sentit que accepten parcialment el 
recurs amb motiu del  tractament de les retribucions”. 
 
Respecte del punt “A.P.- 29’.-Moció presentada pel grup Cabrerès i Progrés per a la 
incoació de procediment per elaborar, aprovar i aplicar un reglament de participació 
ciudadana”, el Sr. Codina explica que hi ha un error perquè falta el seu nom entre els 
regidors que van abstenir-se. 
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En relació amb l’acta del Ple 5/2008, de 17 d’abril de 2008, el Sr. Vilaregut explica que en 
el punt A.P.26.- Sol·licitud de subvenció a l’Institut Català de l’Energia en el Programa 
d’Estalvi i Eficiencia Energètica per a l’actuació de canvi d’enllumenat, on diu “El Sr. 
Vilaregut exposa” ha de dir “La Sra. Crehuet exposa”. 
 
El Sr. Montañà demana que el seu cognom figuri a les actes amb la grafia correcta, és a 
dir, “o” en comptes d’”u”.  
 
El Sr. Vilaregut pregunta per l’estructura  i l’ordre que ha de seguir cada acord a l’acta, a la 
qual cosa Secretaria respon que no s’estableix una regulació detallada al respecte.  
 
Les actes, amb les correccions relacionades, són aprovades per unanimitat dels presents. 
 
 
A.P..-44.- DACIÓ DE COMPTE I RATIFICACIÓ DE LES RES OLUCIONS D’ALCALDIA 
DES DE LA DARRERA SESSIÓ ORDINÀRIA  
 
Vistes les resolucions d’Alcaldia dictades des de la núm. 60 fins a la 150, ambdues 
incloses,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Ratificar les resolucions d’Alcaldia  dictades des de la núm. 60 fins a la 150, 
ambdues incloses, amb l’excepció de 114/2008, de 25 d’abril; 142/2008, de 9 de juny i 
143/2008, de 9 de juny, ja ratificades en la sessió plenària extraordinària de 19 de juny de 
2008. 
 
Segon.-  Donar trasllat de l’adopció del present acord als efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Tercer.-  Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
El Sr. Vilaregut pregunta per l’objecte de les factures aprovades a nom de Tècnics en 
construcció Associats SCCL. El Sr. Alcalde respon que corresponen als serveis prestats 
per l’enginyer tècnic, Sr. Enric Vilaregut. 
 
El Sr. Vilaregut pregunta també pels serveis que ha prestat l’empresa Informa-tic 
Tecnologies Digitals SL, a la qual cosa el Sr. Alcalde i el Sr. Muntanyà responen que la 
factura fa referència a cursos informàtics. 
 
Finalment, el Sr. Vilaregut demana un últim aclariment en relació amb els serveis prestats 
pel senyor Joan Sala Morell.  
 
El Sr. Alcalde explica que és l’advocat que s’ocupa del contenciós sobre la planta de 
purins. Afegeix que en un primer moment havia portat el cas Cuatrecasas, però que 
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després es va encarregar al Sr. Joan Sala, i així mateix aclareix que si bé fins ara els 
costos havien estat més aviat simbòlics, a partir d’ara seran més significatius. 
 
No havent-hi més preguntes, l’acord s’adopta per unanimitat. 
  
A.P.-45.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENT AT PEL SR. DAVID 
FORERO TRIANO CONTRA LA NOTIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ D E L’ACORD 
D’ABONAMENT DE LES QUANTIES MÉS ELS INTERESSOS DERI VATS DE LA 
NUL·LITAT DE LA RESOLUCIÓ 175/2003, DE 19 DE DESEMB RE.  
 
En data 19 de desembre de 2003 l’Alcaldia d’aquest Ajuntament  va emetre la resolció 
núm. 175/2003, en virtut de la qual s’aprovava el detall de factures, per import de 
12.336,85 euros en concepte de contribucions especials, corresponents al projecte 
“Urbanització Camí de la Foradada de Cantonigròs”, per portar-hi a terme obres de 
reposició de serveis, així com el repartiment del seu cost entre els veïns afectats i 
l’Ajuntament. 
 
Les obres de reposició de serveis van ser portades a terme de forma efectiva i les 
contribucions especials, pagades pels veïns afectats, sense que es produís cap al·legació 
al respecte. 
 
En la sessió plenària de 29 de juny de 2006 es va disposar la incoació de l’expedient per a 
la revisió d’ofici de la resolució d’Alcaldia núm. 175/03, de 19 de desembre. 
 
Emesos informes per part de la Comissió Jurídica Assessora i de Secretaria Intervenció, i 
efectuat el preceptiu tràmit d’informació pública sense al·legacions, es va acordar la nul·litat 
de ple dret de la resolució esmentada i la devolució de les quantitats ingressades als 
particulars, amb els interessos de demora corresponents, en sessió plenària de 27 de 
setembre de 2007. 
 
El 23 de maig de 2008, amb posterioritat a l’entrada en vigor del Pressupost per a 2008, es 
notifiquen l’acord de Ple i la liquidació de les quantitats a retornar, inclosos interessos de 
demora més un 25 per cent. També és abonada la quantia total notificada, que en el cas 
del Sr. David Forero Triano és de 1871,26 euros. 
 
En data 2 de juny de 2008 el Sr. David Forero Triano interposa recurs de reposició contra 
la notificació de l’acord i la liquidació de les quantitats a retornar, al·legant que cal fer el 
còmput de l’interès de demora en atenció a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 
als anys 2004 a 2008, i que en conseqüència ha de rebre 138,78 euros més sobre la 
quantitat ja abonada. 
 
Secretaria Intervenció ha emès informe en data 18 de juny de 2008, amb la següent 
fonamentació jurídica:  
 
“L’article 32 de la Llei 58/2003, General Tributària, estableix la regulació relativa a la 
devolució d’ingressos indeguts. L’apartat 2 determina que amb la devolució dels ingressos 
indeguts l’Administració tributària ha d’abonar l’interès de demora regulat a l’article 26 de la 
mateixa llei, sense necessitat que l’obligat tributari ho sol·liciti.  
 
L’interès de demora es merita des de la data en què s’hagi realitzat l’ingrès indegut fins a la 
data en què s’ordeni el pagament de la devolució. Les dilacions en el procediment per 
causa imputable a l’interessat no es tenen en compte a efectes del còmput del període.  
 



 

      
 
 
 
Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:      st.m.corco@diba.es  
 
 

L’article 26.6 de la Llei General Tributària estableix que l’interès de demora serà l’interès 
legal del diner vigent al llarg del període en què resulti exigible, incrementat en un 25%, 
llevat que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat n’estableixi un altre de diferent. 
 
Anualment, la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat fixa l’interès legal del diner, i 
paral·lelament fixa també un interès de demora en referència a l’article 26.6 de la Llei 
General Tributària. 
 
L’interès de demora establert en els darrers anys és el següent: 
 
Any 2004..........4,75% 
Any 2005..........5% 
Any 2006..........5% 
Anty 2007.........6,25% 
Any 2008..........7% 
 
Pel que fa al recurs de reposició interposat, cal fer el còmput d’interessos de demora en 
atenció als percentatges anteriors. 
 
Ingressos 
indeguts 

Interessos 
demora 

2004 

Interessos 
demora 

2005 

Interessos 
demora 

2006 

Interessos 
demora 

2007 

Interessos 
demora 

2008 

TOTAL 

800,00€ 11,87€ 40,00€ 40,00€ 50,00€ 28,00€ 969,87€ 
871,00€ 2,03€ 27,22€ 43,55€ 54,44€ 30,48€ 1028,72€ 

                                                  TOTAL A ABONAR PER L’AJUNTAMENT 1998,59€ 
 
El recurrent sol·licita 2.010,04 €, però hi ha un error de càlcul en relació amb el còmput 
dels interessos corresponents a 2008 a l’escrit presentat. 
 
L’Ajuntament, doncs, ha d’abonar 1.998,59€, dels quals ja n’ha abonat 1.871,26€. 
 
D’acord amb això, correspondria abonar la diferència, concretament 127,33 euros.” 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Estimar parcialment el recurs de reposició interposat pel Sr. David Forero Triano 
en data 4 de juny de 2008, contra la notificació de l’acord de declaració de nul·litat de la 
resolució 175/2003 i de devolució de les quantitats ingressades als particulars, amb els 
interessos de demora, d’acord amb la fonamentació jurídica exposada. 
 
Segon.-  Abonar al Sr. David Forero Triano 127,33 euros. 
 
Tercer.-  Notificar el present acord a l’interessat, amb el corresponent peu de recursos.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
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A.P.-46.- APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’ OBRA “ARRANJAMENT I 
MILLORA DE L’ACCÉS A SANTA MARIA DE CORCÓ PER LA CA RRETERA DE 
QUATRE CAMINS”  
 
 
En sessió plenària de data 17 d’abril de 2008 es va adjudicar l’obra “Arranjament i millora 
de l’accés a Santa Maria de Corcó, per la carretera de Quatre Camins” a l’empresa 
PAEXBA SL, essent nomenats directors facultatius de l’obra els senyors David Vergés Coll 
i José Luis Blanch Gràcia. 
 
Iniciada l’execució de l’obra, i vista la primera certificació emesa per la direcció facultativa a 
31 de maig de 2008, per un import de 64.144,53 euros, 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar la certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament i millora de l’accés a Santa 
Maria de Corcó, per la carretera de Quatre Camins”, datada el 31 de maig de 2008, i amb 
un import de 64.144,53 euros. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
Tercer.- Incorporar a l’expedient la certificació, un cop signada, als efectes oportuns. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
A.P.- 47.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. Alcalde demana als Srs. Regidors si tenen preguntes a fer. 
 
En primer lloc, la Sra. Crehuet pregunta per les despeses de la Cabrerès BTT  
 
El Sr. Alcalde respon que encara no s’ha acabat de tancar, cosa que confirma el Sr. 
Muntanyà. 
 
Demanant la Sra. Crehuet si es pot avançar com quedaran els comptes, el Sr. Alcalde diu 
que els números no seran gaire afavorits i que caldrà millorar de cara a l’any vinent. 
 
Seguidament, el Sr. Vilaregut pregunta per la tanca que està pendent de construir a 
l’escola. 
 
El Sr. Alcalde respon que se’n va parlar el dia 19 de juny però que d’aleshores ençà no se 
n’ha pogut parlar encara amb el Departament d’Educació. 
 
No havent-hi cap altra pregunta per part dels Srs. Regidors, el Sr. Alcalde demana als 
assistents si algú té cap consulta o comentari a fer.  
 
El Sr. Ignasi Pàmies demana informació en relació amb les obres de conducció de l’aigua 
que s’estan realitzant, a la qual cosa el Sr. Alcalde explica que es tracta d’una obra 
soterrada que havia de passar pel carrer del Pont però que l’Agència Catalana de l’Aigua 
havia autoritzat a canviar-ne el traçat. Afegeix que aprofitant la pujada d’aigua a Tavertet, 
es fa passar la canalització per Cantonigròs. 
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L'Alcalde aixeca la sessió a l'hora indicada a l'encapçalament. Com a Secretari  en dono 
fe, 
                                                                                               Vist-i-plau 
El Secretari,                                                                           L’Alcalde President 
Jordi Tena i Galindo                                                              Josep Mas Falgueras 
 


