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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 003/2009  
 
DATA SESSIÓ: 28 de maig de 2009 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: AAPP 020-033 
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:30 A LES 22:5 5 HORES 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Josep Mas Falgueras 
Jaume Serra Farrés 
Antoni Comas Danés 
Mª Assumpta Rodrigo Carbó 
Àlex Montañà Rifà 
Ramon Codina Vinyets 
Elisa Crehuet Wemmberg 
Ventura Bagaria Canal 
Ignasi Garolera Coromina 
 
DURANT LA SESSIÓ: 
Cap 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Josep Vilaregut Matavacas 
 
SECRETARI  
Jordi Tena i Galindo  
 
Abans d’iniciar-se la sessió, el Sr. Castells demana disculpes pel seu comportament en 
l’últim Ple. 
 
A.P.-20.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  
 
Vist l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària 2/2009, de 26 de març,  
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar l’acta de la sessió plenària 2/2009, de 26 de març. 
 
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. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
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A.P.-21.- APROVACIÓ DE L’ATORGAMENT D’AJUTS PER DES PLAÇAMENTS 
D’ALUMNES DE CENTRES EDUCATIUS, CURS 2008-2009  
 
D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions; el Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, que desenvolupa la llei anterior; i els articles 118 a 129 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i 
Serveis, l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, reunit en sessió plenària de 18 de 
desembre de 2008, va aprovar inicialment les bases reguladores per la concessió d’ajuts 
individuals per a desplaçaments d’alumnes de centres educatius, sotmetre les bases a 
informació pública per un període de vint dies, a comptar des de l’endemà de la publicació 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Provincia, i insertar l’edicte al tauler 
d’anuncis municipal.  
 
Així mateix, en igual data el Ple va aprovar la convocatòria d’ajuts individuals per a 
desplaçaments d’alumnes de centres educatius, CURS 2008-2009, establint un període 
d’un mes per a la presentació de sol·licituds a comptar des de l’endemà de la publicació del 
corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Provincia, i insertar l’edicte al tauler d’anuncis 
municipal. 
 
Prorrogats els terminis en sessió plenària de 21 de gener de 2009, a la seva finalització no 
s’hi havien presentat al·legacions a les bases i havien estat presentades 19 sol·licituds 
d’ajut. 
 
De les dinos sol·licituds presentades, 16 han estat admeses directament i 3 han necessitat 
requeriment d’esmena. Complert el tràmit, les dinos sol·licituds han passat a la fase de 
valoració. 
 
En data 7 d’abril de 2009 el Regidor Sr. Bagaria presenta un escrit pel qual s’absté 
d’intervenir en el procediment d’acord amb l’article 28 de la Llei 30/1992, essent substituït a 
la comissió de valoració per resolució d’Alcaldia 102/09, de 7 d’abril, a ratificar en el 
següent Ple, pel Regidor Sr. Garolera. 
 
Reunida la comissió valoració el 8 d’abril de 2009, ha emès el següent informe: 
 
“L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó va aprovar les bases i la convocatòria d’ajuts 
individuals per a desplaçaments d’alumnes de centres educatius,curs 2008-2009 per acord 
de Ple de 18 de desembre de 2008, essent publicada la convocatòria en el BOP núm.2, de 
2 de gener de 2009. 
 
Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, el Ple de 21 de gener de 2009 va 
aprovar-ne un nou termini fins al 2 de març, amb inserció d’anunci en el BOP núm.31, de 5 
de febrer de 2009. 
 
Dins de termini s’han presentat 19 sol·licituds. Del total, 16 han estat admeses directament, 
i 3 han necessitat requeriment d’esmena. Complert el tràmit, les dinou sol·licituds han 
passat a la fase de valoració. 
 
Els alumnes pels quals se sol·licita ajut assisteixen a centres situats a Roda de Ter, Vic i 
Torelló, amb el següent detall: 
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Alumne Centre educatiu 
Albanell Margarit, Xavier (Cantonigròs) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
Bagaria Illamola, Jordi (Sant Martí S.) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
Cantero Prat, Berta (L’Esquirol) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
Capdevila Mas, Jordi (L’Esquirol) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
Carol Padrosa, Anna (L’Esquirol) IES Vic 
Carol Pedrosa, Gemma (L’Esquirol) Escola Taller Carol Bruguera 
Casadesús Cabral, Duna (L’Esquirol) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
Comajoan Von Arend, Pau (L’Esquirol) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
García Lirio, Marcela (L’Esquirol) IES Vic 
Goldin Salvadores, Luciano (L’Esquirol) IES Cirvianum (Torelló) 
Mearelli Colom, Giulia (Cantonigròs) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
Molins Joaquin, Bruna (L’Esquirol) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
Monteis Coromina, Mateu (L’Esquirol) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
Padrós Plana, Judit (L’Esquirol) IES Vic 
Rierola Fochs, Sandra (L’Esquirol) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
Saborit Toll, Marc (L’Esquirol) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
Sala Solà, Berta (L’Esquirol) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
Segura Casadesús, Aida (L’Esquirol) IES VIc 
Tarrés Arimany, Albert (L’Esquirol) IES Miquel Martí i Pol (Roda de Ter) 
 
 
Es pot determinar la distància aproximada fins a les diferents poblacions on s’ubiquen els 
centres educatius, des del punt de sortida dins el municipi de L’Esquirol: 
 

Desplaçament Distància aproximada  Alumnes que 
s’hi desplacen 

Distància x 
alumnes 

L’Esquirol-Roda  10km 11 110Km 
L’Esquirol-Vic 20km 5 100Km 
L’Esquirol-Torelló 30km 1   30km 
Cantonigròs-Roda 14km 2   28km 
Sant Martí S. (Mas 
Vilaporta)-Roda 

10km 1    10km 

                                                                                                                       Total 278km 
Per tant, pot calcular-se un valor unitari per cada kilòmetre, tenint en compte que la xifra a 
distribuir és de 3.000,00 euros.En resulta un total de 10,7913669 euros/km. 
 

Distància aproximada 
L’Esquirol-Roda 

Valor unitari km Ajut proposat per alumne 
amb desplaçament  

L’Esquirol-Roda 
 

10km 10,7913669€ 107,91€ 
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Distància aproximada 
L’Esquirol-Vic 

Valor unitari km Ajut proposat per alumne 
amb desplaçament 

L’Esquirol-Vic 
20km 10,7913669€ 215,82€ 

 
Distància aproximada  

L’Esquirol-Torelló 
Valor unitari km Ajut proposat per alumne 

amb desplaçament  
L’Esquirol-Torelló 

30km 10,7913669€ 323,74€ 
 

Distància aproximada 
Cantonigròs-Roda 

Valor unitari km Ajut proposat per alumne 
amb desplaçament  
Cantonigròs-Roda 

14km 10,7913669€ 151,08€ 
 
 
Distància aproximada Sant 

Martí Sescorts (Mas 
Vilaporta)-Roda 

Valor unitari km Ajut proposat per alumne 
amb desplaçament  
Cantonigròs-Roda 

10km 10,7913669€ 107,91€ 
 
D’acord amb aquests càlculs, la comissió proposa per unanimitat la següent assignació 
d’ajuts: 
 
Alumne Ajut proposat  
Albanell Margarit, Xavier 151,08€ 
Bagaria Illamola, Jordi 107,91€ 
Cantero Prat, Berta 107,91€ 
Capdevila Mas, Jordi 107,91€ 
Carol Padrosa, Anna 215,82€ 
Carol Pedrosa, Gemma 215,82€ 
Casadesús Cabral, Duna 107,91€ 
Comajoan Von Arend, Pau 107,91€ 
García Lirio, Marcela 215,82€ 
Goldin Salvadores, Luciano 323,74€ 
Mearelli Colom, Giulia 151,08€ 
Molins Joaquin, Bruna 107,91€ 
Monteis Coromina, Mateu 107,91€ 
Padrós Plana, Judit 215,82€ 
Rierola Fochs, Sandra 107,91€ 
Saborit Toll, Marc 107,91€ 
Sala Solà, Berta 107,91€ 
Segura Casadesús, Aida  215,82€ 
Tarrés Arimany, Albert 107,91€ 
 
No obstant això, la Corporació decidirà el que consideri més adient”. 
 
Per tot això, es proposa  al Ple: 
 
Primer.-  Ratificar la Resolució de l’Alcaldia 102/2009, de 7 d’abril, per la qual se substitueix 
el Sr. Ventura Bagaria Canal com a membre de la comissió de valoració pel Sr. Ignasi 
Garolera Coromina. 
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Segon.-  Aprovar l’atorgament d’ajuts que es relaciona a continuació: 
 
Alumne Ajut concedit  
Albanell Margarit, Xavier 151,08€ 
Bagaria Illamola, Jordi 107,91€ 
Cantero Prat, Berta 107,91€ 
Capdevila Mas, Jordi 107,91€ 
Carol Padrosa, Anna 215,82€ 
Carol Pedrosa, Gemma 215,82€ 
Casadesús Cabral, Duna 107,91€ 
Comajoan Von Arend, Pau 107,91€ 
García Lirio, Marcela 215,82€ 
Goldin Salvadores, Luciano 323,74€ 
Mearelli Colom, Giulia 151,08€ 
Molins Joaquin, Bruna 107,91€ 
Monteis Coromina, Mateu 107,91€ 
Padrós Plana, Judit 215,82€ 
Rierola Fochs, Sandra 107,91€ 
Saborit Toll, Marc 107,91€ 
Sala Solà, Berta 107,91€ 
Segura Casadesús, Aida  215,82€ 
Tarrés Arimany, Albert 107,91€ 
 
Tercer.-  Pagar els ajuts concedits un cop es presenti la documentació justificativa que 
assenyala la base novena de la convocatòria. 
 
Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades amb el corresponent peu de 
recursos. 
 
El Sr. Castells pregunta quin tractament s’ha donat al fet que el sol·licitant pogués tenir un 
altre ajut semblant, a la qual cosa el Sr. Secretari respon que no hi havia cap previsió 
específica a les bases i que per tant no s’ha tingut en consideració. 
 
El Sr. Bagaria s’absté de participar en la votació perquè té una relació de parentiu amb un 
dels sol·licitants. 
 
La proposta s’aprova amb nou vots favorables dels regidors de CiU, del Sr. Garolera d’IPC-
ERC-AM, del Sr. Codina d’Independents per Cantonigròs i dels dos regidors presents de 
Cabrerès i Progrés. 
 
A.P.-22.- APROVACIÓ DEL SORTEIG DELS MEMBRES DE LES  MESES ELECTORALS 
PER A LES ELECCIONS EUROPEES DE 7 DE JUNY DE 2009  
 
Efectuat el dia 11 de maig de 2009 sorteig públic per a l’elecció dels membres de les 
meses electorals per a les eleccions al Parlament Europeu, a celebrar el 7 de juny de 
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2009, d’acord amb la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el 
resultat és el que es recull als annexos. 
 
En data 20 de maig de 2009 s’ha hagut de substituir el president primer suplent de la mesa 
B de Santa Maria de Corcó per impossibilitat de poder practicar la notificació. 
 
Ateses les dificultats per poder convocar una sessió plenària amb més antelació, 
 
Es proposa al Ple: 
 
Únic.- Aprovar el sorteig públic efectuat per a l’elecció dels membres de les meses 
electorals per a les eleccions al Parlament Europeu, a celebrar el 7 de juny de 2009. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
A.P.-23.-RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE CERTIFICACIO NS D’OBRES 
 
En data 17 d’abril de 2009, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament va adoptar la següent resolució: 

“ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 114/09  
Santa Maria de Corcó, 17 d’abril de 2009 
 
Vist, que en relació a l’execució de l’obra 2a Fase de l’Edifici Plurifuncional, que està 
portant a terme aquest Ajuntament, ha estat presentada en aquesta Corporació, la 4a 
certificació d’obra.  
 
Vist que han donat el seu visitiplau a la certificació presentada per la direcció de l’obra de 
referència. 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari interventor,  
 
De conformitat amb les atribucions que tinc conferides en virtut de la normativa aplicable 
en matèria de Règim Local, 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar la certificació núm. 4 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici 
plurifuncional. Pav-2”, datada el 28 de febrer de 2009, i amb un import de 129.792,63 
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. 
 
Quart.-  Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri. 
 
Així ho disposo, 
             
                                                                                                  Davant meu, 
L’Alcalde,                                                                                  El Secretari Interventor 
Signat,Josep Mas Falgueras                                                    Signat,Jordi Tena i Galindo” 
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En data 5 de maig de 2009, l’Alcaldia d’aquest Ajuntament va adoptar les següents 
resolucions: 

“ RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 141/09  
Santa Maria de Corcó, 5 de maig de 2009 
 
Vist, que en relació amb l’execució de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, que 
està portant a terme aquest Ajuntament, ha estat presentada en aquesta Corporació, les 
certificacions 2 i 3 d’obra.  
 
Vist que l’Arquitecte municipal ha informat favorablement les certificacions presentades per 
la direcció de l’obra de referència. 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari interventor. 
 
De conformitat amb les atribucions que tinc conferides en virtut de la normativa aplicable 
en matèria de Règim Local, 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar la certificació núm. 2 de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, 
datada el dia 1 de març de 2009, i amb un import de 129.344,08 euros. 
 
Segon.- Aprovar la certificació núm. 3 de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, 
datada el dia 21 d’abril de 2009, i amb un import de 100.842,71 euros 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord adoptat. 
 
Quart.- Incorporar a l’expedient les certificacions, un cop signades, als efectes oportuns. 
 
Cinquè-  Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri. 
 
Així ho disposo, 
             
                                                                                                  Davant meu, 
L’Alcalde,                                                                                  El Secretari Interventor 
Signat.Josep Mas Falgueras                                                    Signat,Jordi Tena i Galindo” 
  

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 142/09 
Santa Maria de Corcó, 5 de maig de 2009 
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Vist, que en relació a l’execució de l’obra 2a Fase de l’Edifici Plurifuncional, que està 
portant a terme aquest Ajuntament, ha estat presentada en aquesta Corporació, la 5a 
certificació d’obra.  
 
Vist que els serveis tècnics han donat el visitiplau a la certificació presentada per la 
direcció de l’obra de referència. 
 
Vist l’informe favorable emès pel secretari interventor,  
 
De conformitat amb les atribucions que tinc conferides en virtut de la normativa aplicable 
en matèria de Règim Local, 
 
RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar la certificació núm. 5 de l’obra “Construcció de la segona fase de l’edifici 
plurifuncional. Pav-2”, datada el 31 de març de 2009, i amb un import de 263.890,24 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. 
 
Quart.-  Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri. 
 
Així ho disposo, 
             
                                                                                                  Davant meu, 
L’Alcalde,                                                                                  El Secretari Interventor 
Signat,Josep Mas Falgueras                                                    Signat.Jordi Tena i Galindo” 
  
Es proposa al Ple: 
 
Únic.- Ratificar les resolcions d’Alcaldia 114/09, de 17 d’abril; 141/09, de 5 de maig; i 
142/09, de 5 de maig. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
A.P.-24.-APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL  REGULADORA DE 
L’ATORGAMENT DE LES LLICÈNCIES DE PRIMERA OCUPACIÓ DELS EDIFICIS 
 
Atès que el Consell Comarcal d'Osona ha aprovat, una actuació d’assistència i cooperació 
local per als municipis de la comarca d'Osona, consistent en posar a la seva disposició un 
model d’Ordenança municipal reguladora de l’atorgament de les llicències de primera 
ocupació dels edificis, adequada a la normativa vigent, la qual s’ha publicat al BOPB núm. 
99, del 24 d’abril de 2004 i al BOPG núm. 80, del 27 d’abril de 2004, pàgines 32 a 35. 
 
Atès que el mateix Consell Comarcal d'Osona ha ofert als ajuntaments de la comarca 
d'Osona la possibilitat d’adoptar com a pròpia aquesta ordenança, amb la qual cosa es 
redueix considerablement el cost de publicació dels anuncis que cal inserir preceptivament al 
BOP; 
 
Atès que segons l’article 31.2 de la Constitució cal que la despesa pública respongui als 
criteris d’eficiència i economia; 
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Atès que l’ordenança esmentada es troba conforme amb les necessitats d’aquest ajuntament; 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de l’atorgament de les 
llicències de primera ocupació dels edificis. 
 
Segon.-  El text d’aquesta ordenança és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona núm. 99, del 24 d’abril de 2004, pàgines 39 a 41 i al Butlletí 
Oficial de la província de Girona núm. 80, del 27 d’abril de 2004, pàgines 32 a 35, i que 
consta com a annex. 
 
Tercer.-  Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles 
interessats, mitjançant una publicació en el BOP, en el DOGC i en el tauler municipal 
d’anunci, per un període de trenta dies, als efectes de presentació de reclamacions i 
suggeriments. 
 
Quart.-  En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà 
definitiu, es trametrà el text íntegre de l’Ordenança a la Subdelegació del Govern de l’Estat 
i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la publicació de 
l’anunci d’aprovació definitiva, fent referència al text íntegre publicat pel Consell Comarcal 
d'Osona. 

ANNEX 
 
  
OORRDDEENNAANNÇÇAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  RREEGGUULLAADDOORRAA  DDEE  LL’’AATTOORRGGAAMMEENNTT  DDEE  LLLLIICCÈÈNNCCIIEESS  DDEE  
PPRRIIMMEERRAA  OOCCUUPPAACCIIÓÓ  AALLSS  EEDDIIFFIICCIISS  
  
Exposició de motius 
Article 1.- Objecte  
Article 2.- Definicions  
Article 3.- Finalitat  
Article 4.- Sol·licitud de llicència  
Article 5.- Procediment per a l’atorgament de la llicència 
Article 6.- Òrgan competent per resoldre  
Article 7.- Obligació de resoldre  
Article 8.- Acte presumpte  
Article 9.- Obligacions dels titulars de l’edifici 
Article 10.- Obligacions de les empreses subministradores d’energia elèctrica i aigua 
Article 11.- Infraccions  
Article 12.- Sancions  
Article 13.- Persones responsables  
Article 14.- Procediment sancionador 
Article 15.- Règim jurídic  
Article 16.- Efectes de la modificació de la legislació de l'Estat o de l'autonòmica  
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Diposició final  
Disposició transitòria 
 
Exposició de motius 
 
 
I.- Entre els actes subjectes a llicència municipal hi figura la primera ocupació o utilització 
dels edificis en general. 
 
L’article 179.2.e) de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme (DOGC 3600, de 
21/3/2002) recull que estan subjectes a la llicència urbanística la primera utilització i 
ocupació dels edificis. 
 
L’article 12 de la Llei 24/1991, de 29 de novembre, de l’Habitatge, estableix que la llicència 
de primera ocupació o utilització dels habitatges preceptuada per la legislació urbanística 
acredita el compliment de les condicions imposades en la llicència d’obres, l’atorgament de 
la llicència de primera ocupació és competència municipal i per a obtenir-la és necessària 
la presentació de la documentació tècnica relativa al manteniment i la conservació de 
l’habitatge.  
 
Els articles 90 i 91 del Decret 135/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (en endavant, ROAS) regulen el procediment 
per a l’atorgament de la llicència de primera ocupació. 
 
 
II.- Normalment, allà on és implantada, aquesta llicència es lliga amb les connexions a la 
xarxes de subministrament d’aigua potable, baixa tensió, gas i a la xarxa del clavegueram, 
de manera que aquestes connexions no s’autoritzen i, per tant, l’edifici no es pot fer servir 
materialment sense la prèvia obtenció de la llicència de primera utilització, la qual cosa 
comporta la plena garantia de realització d’acord amb les condicions de la llicència i de 
reposició de tot allò afectat o malmès per les obres. 
 
Aquesta previsió té la seva cobertura legal en l’article 91.5 del citat ROAS, segons el qual 
la utilització i el gaudi dels serveis municipals relacionats amb l’ús de l’edificació poden 
restar condicionats a l’atorgament de la llicència de primera utilització. 
 
 
III.- Per altra part, l’ordenança és amatent a la normativa sobre les Infraestructures 
Comunes de Telecomunicació (ICT), per tal de facilitar la incorporació dels ciutadans a la 
societat de la informació i el coneixement. L’ajuntament ha de ser especialment sensible 
als drets que la normativa vigent sobre les ICT atorga a la ciutadania, la qual és cada 
vegada més conscient i exigent del dret constitucionalment garantit al lliure accés a la 
informació. 
 
En els darrers temps s’ha anat promulgant una nombrosa normativa sobre el règim jurídic i 
tècnic de les infraestructures comunes de telecomunicacions, a remolc de l’avenç constant 
de la tecnologia. En concret, en el marc normatiu actualment vigent que regula la matèria 
coexisteixen la normativa estatal i l’autonòmica. Així, el Reial Decret 1/1998, de 27 de 
febrer, i el Reglament que el desplega, aprovat pel Reial Decret 401/2003, de 4 d’abril, 
regulen les infraestructures comunes de telecomunicacions en els edificis de tot l’Estat. La 
Generalitat de Catalunya, en ús de les competències que sobre la matèria té atribuïdes ha 
dictat els Decrets 172/1999, de 29 de juny; i els Decrets 116 i 117, de 20 de març de 2000 
ambdós, pels quals s’estableixen, respectivament, el règim jurídic i s’aprova la norma 
tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al 
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servei de telecomunicacions per cable; i d’emissions terrestres i de satèl·lit (DOGC núm. 
3145, de 23.5.2000). 
 
Així, segons s’indica en l’article 1 del Decret 84/1999, de 23 de març, s’atribueixen a la 
Direcció General de Radiodifusió i Televisió de la Generalitat de Catalunya (adscrita al 
Departament de la Presidència) diverses funcions sobre les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior dels edificis; i en 
els articles 6 dels Decrets 116/2000 i 117/2000, sobre la norma tècnica per a l’accés als 
serveis de telecomunicació, s’estableix que per a l’expedició de llicències de primera 
ocupació i cèdules d’habitabilitat s’ha d’haver realitzat el projecte tècnic específic 
d’infraestructures de Telecomunicacions i tramitat davant de l’esmentada Direcció General 
de Radiodifusió i Televisió (en endavant, DGRTV). A tal efecte, aquesta direcció general, 
prèvia sol·licitud de l’interessat, expedirà una certificació en la qual es farà constar la 
presentació del corresponent projecte tècnic de la infraestructura o del butlletí d’instal·lació 
i, si correspon, del certificat que acrediti que la instal·lació s’ajusta al projecte tècnic de 
telecomunicacions. 
 
En coherència amb aquesta previsió, entre la documentació que s’exigeix perquè 
s’acompanyi a la sol·licitud de la llicència de primera ocupació s’hi ha afegit el certificat de 
la DGRTV en la qual es fa constar que el projecte d’infraestructures Comunes de 
Telecomunicació s’ha realitzat d’acord a la legislació vigent. 
 
Cal remarcar que l’esmentat certificat només s’exigeix respecte d’aquells edificis inclosos 
dins de l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures 
comunes en els edificis per a l’accés als serveis de telecomunicacions, és a dir: 
 
- Tots els edificis, d’us residencial o no, siguin o no de nova construcció, que estiguin 

acollits, o s’hagin d’acollir, al règim de propietat horitzontal regulat per la Llei 
49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, reformada per la Llei 8/1999, de 
6’d’abril. 

 
- Els edificis que, en tot o en part, hagin estat o siguin objecte d’arrendament per un 

temps superior a un any, excepte els que tinguin una sola vivenda 
 
És quan existeixi l’obligatorietat d’elaborar el projecte d’infraestructures de 
telecomunicacions que s’exigirà aquell certificat per a l’obtenció de la llicència de primera 
ocupació. 
 
 
Article 1.- Objecte 
 
Aquesta ordenança té per objecte establir els requisits i el procediment per a l’atorgament 
de la llicència de primera utilització o ocupació dels edificis de nova construcció o que 
hagin estat objecte de modificació substancial o d’ampliació, quan per a l’autorització de 
les obres s’hagi exigit un projecte. 
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Article 2.- Definicions 
 
Als efectes d’aquesta ordenança s’entén que estan subjectes a la llicència de primera 
ocupació o utilització les edificacions de nova construcció o que hagin estat objecte de 
modificació substancial o d’ampliació, quan per a l’autorització de les obres s’hagin exigit 
un projecte tècnic. 
 
 
Article 3.- Finalitat 
 
La llicència de primera ocupació o utilització té per finalitat exclusiva: 
 
a) Comprovar que l’edifici construït i, si és el cas, la urbanització simultània s’ha 

realitzat d’acord amb el projecte tècnic i la llicència concedida en el seu dia. 
b) Assegurar-se que el que s’ha construït reuneix les condicions tècniques 

d’habitabilitat, i també de solidesa en aquelles parts visibles i comprovables. 
c) Confirmar que l’edifici es por destinar a un determinat ús. 
d) Assegurar-se que el constructor ha reposat, en cas d’haver-los malmès, els elements 

i serveis urbans afectats. 
e) Garantir que, per mitjà de les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici, les 

actuacions que en tot edifici s’han de dur a terme per aconseguir la seva conservació 
i manteniment es realitzin d’una forma idònia; i, alhora, que els usuaris tinguin 
coneixement de les seves obligacions per tal d’evitar la pèrdua dels nivells 
d’habitabilitat i seguretat en els edificis.  

f) Assegurar la incorporació dels ciutadans a la societat de la informació i el 
coneixement, per mitjà de l’acreditació del compliment de la normativa sobre 
infraestructures comunes de telecomunicació. 

 
 
Article 4.- Sol·licitud de llicència 
 
1.- La llicència de primera ocupació l’han de sol·licitar els interessats dins del mes següent 
a la data d’acabament de les obres. A aquests efectes, l’obra es considera acabada quan 
el facultatiu director lliuri un certificat en el qual s’acrediti, a més de la data d’acabament, el 
fet que les obres s’han realitzat d’acord amb el projecte aprovat o les modificacions 
posteriors i les condicions imposades, i que l’edifici o instal·lació està en condicions de ser 
utilitzada. 
 
2.- Els interessats en obtenir la llicència de primera ocupació d’un edifici, han de presentar 
una instància dirigida a l’Il·lm. senyor alcalde la qual ha de contenir les següents dades: 
 
a) Nom i cognoms de l’interessat o, en el seu cas, la persona que el representa, així 

com la identificació del lloc que s’assenyala a efectes de notificacions. 
b) Identificació de l’edifici respecte del qual es sol·licita la llicència de primera ocupació. 
c) Lloc, data i firma del sol·licitant o del seu representant. 
 
3.- Els interessats hauran d’acompanyar a la instància els següents documents: 
 
a) Fotocòpia de la corresponent llicència d’obres que empara la construcció realitzada. 
b) Certificat final d’obra expedit pel director facultatiu de les mateixes i, en el seu cas, 

de la urbanització, d’acord amb el projecte tècnic aprovat. 
c) Justificant d’haver sol·licitat l’alta de l’impost de béns de naturalesa urbana. 
d) Dues fotografies de l’edifici i del seu entorn i una dels vials adjacents, de dimensions 

10x15 cm. 
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e) Per aquells edificis inclosos en l’àmbit d’aplicació que estableix l’article 2 del Reial 
Decret 1/1998, de 27 de febrer, sobre infraestructures comunes en els edificis per a 
l’accés als serveis de telecomunicacions, cal aportar la certificació expedida per la 
Direcció General de Radiodifusió i Televisió en la qual es farà constar la presentació 
del corresponent projecte tècnic d’infraestructures Comunes de Telecomunicació 
(ICT) i del certificat o butlletí d’instal·lació, segons correspongui, que acrediti que la 
instal·lació s’ajusta al projecte tècnic i que aquest s’ha realitzat d’acord amb la 
legislació vigent sobre ICT. 

f) En el cas que l’ús de l’edifici sigui el d’habitatge, el manual d’us i manteniment de 
l’edifici, d’acord amb el que estableix l’article 7 del Decret 206/1992, d’1 de setembre, 
pel qual es regula el Llibre de l’Edifici; o un certificat signat pel tècnic autor del 
projecte i el promotor de les obres en què s’acrediti que s’ha lliurat al promotor la 
documentació tècnica relativa al manteniment i conservació de l’habitatge. 

 
 
Article 5.- Procediment per a l’atorgament de la llicència 
 
1.- El procediment s’inicia a sol·licitud de la persona interessada i s’impulsarà d’ofici en tots 
els seus tràmits. Es sol·licitaran els informes dels tècnics municipals competents, de la 
Intervenció de fons i els que es considerin necessaris per resoldre, prèvia justificació de la 
seva conveniència. 

 
2.- En l’informe tècnic es farà constar si l’obra s’ha realitzat d’acord amb el projecte tècnic i 
les condicions de la llicència urbanística concedida; si han estat degudament restaurats els 
elements urbanístics i equipaments urbans que hagin pogut quedar afectats com a 
conseqüència de les obres; si aquestes reuneixen les condicions de seguretat, i també de 
solidesa en aquelles parts visibles i comprovables; i si l’edifici és apte per a l’ús al qual se’l 
destina. 
 
3.- L’informe de la intervenció de fons es referirà a les obligacions de contingut econòmic 
que origini la sol·licitud del particular. 
 
4.- Els informes seran emesos en el termini màxim de deu dies.  
 
 
Article 6.- Òrgan competent per resoldre 
 
La competència per atorgar la llicència de primera ocupació correspon a l’alcalde, sens 
perjudici de la seva delegació. 
 
 
Article 7.- Obligació de resoldre 
 
1.- L’òrgan competent per resoldre està obligat a dictar resolució expressa, atorgant o 
denegant la llicència, en el termini màxim d’un mes.  
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2.- Quan els informes s’incorporin o adjuntin al text de la resolució serviran de motivació de 
la mateixa. 
 
 

Article 8.- Acte presumpte 
 
Transcorregut el termini per resoldre sense haver-se dictat resolució expressa, es 
considerarà atorgada la llicència de primera ocupació per silenci administratiu positiu, en 
els termes que disposa l’article 42.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
 
Article 9.- Obligacions dels titulars de l’edifici 
 
Queda prohibida als titulars de l’edifici la seva ocupació prèvia a l’obtenció de la llicència 
de primera utilització o ocupació. 
 
 
Article 10.- Obligacions de les empreses subministradores d’energia elèctrica, gas i aigua 
 
1.- Les empreses subministradores d’energia elèctrica, aigua i gas es subjectaran, pel que 
fa a aquest subministrament, a les normes legals que siguin d’aplicació sobre comptadors 
provisionals per a obres i a la necessitat de la prèvia obtenció de la cèdula d’habitabilitat 
per a habitatges. 
 
2.- El subministrament d’aigua per a obres correspon al servei municipal, prèvia obtenció 
de la preceptiva llicència urbanística, i té caràcter provisional i durada limitada al temps de 
vigència de la llicència urbanística. 
 
3.- L’alcalde, exhaurit el termini concedit en la llicència per a l’acabament de les obres i, en 
el seu cas, la pròrroga o pròrrogues que procedeixin ordenarà la interrupció del 
subministrament, avisant amb una antelació de deu dies als interessats. 
 
4.- Queda prohibit utilitzar el subministre d’aigua concedit per a les obres, en altres 
activitats diferents i especialment per a ús domèstic. 
 
5.- L’ajuntament o les diferents companyies no podran subministrar els diversos serveis en 
edificis que no comptin amb la llicència de primera ocupació. 
 
 
Article 11.- Infraccions 
 
La primera ocupació dels edificis sense comptar prèviament amb la preceptiva llicència de 
primera utilització o ocupació constitueix una infracció urbanística, d’acord amb el que 
disposa l’article 204 en relació al 179.2.e) de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme. 
 
 
Article 12.- Sancions 
 
1.- La infracció a què es refereix l’article anterior serà sancionada amb una multa de 300 a 
3.000 euros per unitat objecte de llicència, si l’actuació fos legalitzable, d’acord amb el que 
disposa l’article 207.e) de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, graduant-se les 
sancions d’acord amb el que disposa l’article 212 de la mateixa llei. 
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2.- Quan l’actuació no sigui legalitzable, serà sancionada amb una multa del 3.001 a 
30.000 euros per unitat objecte de llicència, d’acord amb el que disposa l’article 206.b) de 
la Llei 2/2002, de 14 de març, d’Urbanisme, graduant-se les sancions d’acord amb el que 
disposa l’article 212 de la mateixa llei. 
 
3.- En cap cas podrà l’ajuntament deixar d’adoptar les mesures tendents a restaurar l’ordre 
urbanístic vulnerat i, si és el cas, disposarà el cessament immediat de l’ocupació 
clandestina com a mesura cautelar. 
 
 
Article 13.- Persones responsables 
 
Seran responsables de la primera ocupació dels edificis sense llicència, el promotor de les 
obres, tal com el defineix l’article 9 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de l’Edificació; i 
el qui realitzi efectivament l’ocupació, en el cas que siguin persones diferents. En qualsevol 
cas, la multa imposada tindrà sempre caràcter independent per cadascun d’ells. 
 
 
Article 14.- Procediment sancionador 
 
La potestat sancionadora s’exercirà d’acord amb el procediment que estableix el Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat, d’aplicació supletòria als ens locals; amb les especificitats 
que estableix la Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme de Catalunya i el Decret 
287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme 
de Catalunya, i, supletòriament pel que estableix el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, 
pel qual s’aprova el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.  
 
 
Article 15.- Règim jurídic 
 
Per tot allò que no s’hagi previst en l’ordenança, regiran els preceptes de la Llei 2/2002, de 
14 de març, d’Urbanisme; del Decret 135/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals; el Decret 287/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament parcial de la Llei d’Urbanisme de Catalunya; de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció 
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del 
govern local; la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu; i de totes aquelles disposicions concordants que 
siguin d’aplicació. 
 
 
Article 16.- Efectes de la modificació de la legislació de l'Estat o de l'autonòmica 
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1.- Les prescripcions d’aquesta ordenança que incorporen o reprodueixen aspectes de la 
legislació bàsica de l'Estat o l'autonòmica d’aplicació als ens locals catalans s’entendran 
automàticament modificades en el moment en què es produeixi la seva revisió. 
 
2.- De produir-se aquesta revisió, s’autoritza a l’alcaldia per introduir en el text de l’ordenança 
les correlatives modificacions o les pertinents aclariments. 
 
3.- Les modificacions o aclariments derivades de la revisió operada en la legislació bàsica de 
l'Estat o l'autonòmica d’aplicació als ens locals catalans no necessitaran de l’expressa 
publicació per part de la Corporació. 

Disposició final.- 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor d’acord amb el que estableix l’article 70.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva redacció donada 
per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern 
local; i romandrà vigent en tot el terme municipal mentre no sigui modificada o derogada 
pel Ple de la Corporació. 
 
 
Disposició transitòria.- 
 
Les disposicions d’aquesta ordenança s’aplicaran per a tots els edificis que no estiguin 
acabats en el moment de la seva entrada en vigor.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
A.P.- 25.- APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL CONSELL COMA RCAL D’OSONA PER 
A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE MANTENIMENT I CONS ERVACIÓ DELS 
CAMINS INCLOSOS AL PLA DE CAMINS D’INTERÈS COMARCAL  
 
A la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal d’Osona tingada el dia 1 d’abril de 
2009 es va aprovar el conveni tipus entre el Consell i els Ajuntaments per la realització 
d’obres de manteniment i conservació dels camins inclosos en el Pla de camins d’interès 
comarcal. 
 
El conveni estableix una col·laboració per part del Consell Comarcal en el manteniment 
dels camins inclosos al Pla, amb l’aportació de fins al 75% del cost. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
Primer. -Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Santa 
Maria de Corcó per a la realització de les obres de manteniment i conservació dels camins 
inclosos al Pla de Camins d’Interès Comarcal. 
 
Segon.-  Facultar l’Il·lm.  Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per formalitzar 
l’adhesió. 
 
Tercer.-  Notificar l’adopció del present acord al Consell Comarcal d’Osona. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents, 
 
A.P.-26.- RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEL CONVENI AM B DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ  D’UNA NOVA 
LLAR D’INFANTS”  
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L’Alcaldia d’aquest Ajuntament ha adoptat la següent resolució en data 14 d’abril de 2009, 
als efectes de poder dur a terme al més aviat possible l’aprovació del conveni pel qual es 
regula la subvenció de 200.000 euros atorgada per Diputació de Barcelona, en el marc del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, i en concret la Gerència de Serveis 
d’Educació, per a l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”: 

“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 109/09  
Santa Maria de Corcó, 14 d’abril de 2009 
 
L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó té atorgada una subvenció de 200.000 euros en el 
marc del Programa Xarxa Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona, i en concret 
de la Gerència de Serveis d’Educació, per a la construcció de la nova llar d’infants de 
L’Esquirol. 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha arovat, en sessió ordinària de 26 de 
març de 2009, el conveni específic 08X47191, regulador de la subvenció esmentada. 
 
Per tal de consolidar la subvenció, cal que l’Ajuntament aprovi el conveni i posteriorment 
efectuar la corresponent signatura. 
 
Atès que es fa necessari disposar de l’ajut consolidat al més aviat possible, es du a terme 
l’aprovació del conveni per resolució d’Alcaldia, a ratificar en la propera sessió plenària que 
se celebri. 
 
Per tant,  
 
RESOLC: 
 
Primer.-   Aprovar el conveni específic 08X47191, regulador de la subvenció atorgada a 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, per import de 200.000 euros, en el marc del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat de Diputació de Barcelona, en els termes 
de l’acord de la Junta de Govern de Diputació de Barcelona de 26 de març de 2009. 
 
Segon.-  Ratificar la present resolució en la propera sessió plenària que se celebri. 
 
Tercer.- Notificar l’adopció de la present resolució i de la posterior ratificació a la Diputació 
de Barcelona. 
 
Així ho disposo, 
 
L’Alcalde,                                                                            El Secretari, 
                                                                                            que en dóna fe, 
Signat,Josep Mas Falgueras                                              Signat,Jordi Tena Galindo” 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
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Únic.-  Ratificar la Resolució de l’Alcaldia 109/09, de 14 d’abril, per la qual s’aprova el 
conveni regulador de la subvenció atorgada per Diputació de Barcelona, en el marc del 
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, per a l’obra “Construcció d’una nova llar 
d’infants”. 
 
A consultes del Sr. Castells, el Sr. Alcalde explica que es disposa d’aquesta aportació de 
200.000 euros de la Diputació per a la llar d’infants i d’altres subvencions de la Generalitat.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
A.P.-27.-ADHESIÓ AL PROGRAMA D’ARRANJAMENT D’HABITA TGES I 
ACCEPTACIÓ DE DIVERSOS AJUTS DE DIPUTACIÓ DE BARCEL ONA    
 
Ha tingut entrada en aquesta Corporació una notificació de l’Àrea de Benestar Social de 
Diputació de Barcelona, per la qual s’ofereix un ajut de 1516,25€ en el marc del Programa 
d’Arranjaments d’Habitatges per a la gent gran de la Diputació de Barcelona, amb el 
requisit de formalitzar l’adhesió al programa, d’acord amb el protocol publicat al Butlletí 
Oficial de la Provincia de Barcelona de 5 de maig de 2009.  
 
Ha tingut entrada en aquesta Corporació una notificació de l’Àrea de Benestar Social de 
Diputació de Barcelona, per la qual es comunica que a l’Ajuntament de Santa Maria de 
Corcó li correspon un ajut de 4.833,22€, en el marc del Programa complementari 
d’urgència social per a l’any 2009, essent necessari per obtenir aquesta quantitat que 
l’òrgan competent, en aquest cas el Ple, accepti l’ajut. 
 
Ha tingut entrada en aquesta Corporació una notificació de l’Àrea d’Educació de Diputació 
de Barcelona, per la qual es comunica que a l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó li 
correspon un ajut de 1.723€, en el marc del Programa de “Suficiencia alimentària en el 
període 0-3 a les escoles bressol municipals” per a l’any 2009, essent necessari per obtenir 
aquesta quantitat que l’òrgan competent, en aquest cas el Ple, accepti l’ajut. 
 
En el marc del Programa Complementari de mobilitat d’espai públic del Protocol General 
del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011, la Diputació de 
Barcelona ha notificat la cessió en propietat de sis bancs d’espai urbà, per valor de 
2.003,58 euros. Cal realitzar l’acceptació de la cessió i comunicar-la a l’Oficina Tècnica 
d’Equipaments i Infraestructuras de la Diputació de Barcelona per tal que es pugui procedir 
al lliurament dels bancs cedits. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó al Programa 
d’Arranjament d’Habitatges per a la Gent Gran, de Diputació de Barcelona, d’acord amb el 
Protocol d’adhesió al Programa d’Arranjament d’Habitatges per a la Gent Gran de la 
provincia de Barcelona, de l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona en 
col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, aprovat per la 
Junta de Govern de Diputació el 30 d’abril de 2009, i amb el compromís de complir les 
obligacions que s’hi estableixen. 
 
Segon.-  Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona per import de 4.833,22 euros, 
en el marc del Programa complementari d’urgència social per a l’any 2009, aprovat pel Ple 
de Diputació de Barcelona el 30 d’abril de 2009, amb el compromís de crear una dotació 
pressupostària específica per a ajudes d’urgència social. 
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Tercer.- Acceptar l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona per import de 1.723 euros, en 
el marc del Programa de “Sufiicència alimentària en el període 0-3 a les escoles bressol 
municipals”, aprovat pel Ple de Diputació de Barcelona el 30 d’abril de 2009. 
 
Quart.-  Acceptar la cessió de sis bancs d’espai urbà, per valor de 2.003,58€, atorgada per 
la Diputació de Barcelona, en el marc del Programa complementari de mobiliari d’espai 
públic, del Protocol General del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 
2008-2011.  
 
Cinquè.-  Notificar els acords dels punts anteriors a la Diputació de Barcelona als efectes 
oportuns. 
 
El Sr. Alcalde explica que els ajuts pels que es proposa l’acceptació es deriven d’un paquet 
de mesures contra la crisi, que ha aprovat la Diputació aplicant-hi el seu romanent de 
tresoreria. Afegeix que es justificaran aquestes quantitats si ve gent amb necessitats a 
demanar-ne, i que de fet es volia incloure una partida de 25.000 euros al projecte de 
pressupost que per error no s’ha posat a atencions benèfiques. 
 
El Sr. Alcalde també explica que s’ha consultat quanta gent del municipi hi ha apuntada a 
l’atur. 
 

A.P.-28.- DELEGACIÓ A L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀ RIA DE DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA DE LA LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DE LA TAXA PER 
APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FA VOR D’EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTER ÈS GENERAL 

El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, atribueix als municipis les facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic, la titularitat dels quals els hi 
correspon, preveient-se a l’article 7.1 de l’ esmentat text legal que dites facultats es podran 
delegar en altres Entitats locals en quin territori estigui integrat el Municipi. 

La delegació ha d’ aprovar-se mitjançant acord del Ple de la Corporació, que haurà de fixar 
l’abast i contingut  de la delegació. 

També l’article 8 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per 
reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març preveu fórmules de col·laboració entre Entitats 
locals, diferents de la delegació de funcions, per a la gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació dels tributs i demés ingressos de dret públic municipals. 

A l’empara del que autoritza la normativa vigent i vist l’abast de la col·laboració que la 
Diputació de Barcelona ofereix als Ajuntaments de la província, en matèria de gestió dels 
seus ingressos, realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària, (ORGT) aquest 
Ajuntament amb anterioritat ha acordat delegar en la Diputació un conjunt ample de 
funcions de liquidació, i recaptació dels seus ingressos que alhora es creu convenient 
clarificar i ampliar. 
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Atès l’interès que representa per a aquesta Corporació l’exercici eficient de les 
competències atribuïdes, i considerant, conforme a dret, procedir a la delegació d'aquestes 
a l'empara del que es preveu als articles 7.1 i 8.4 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, article 106.3 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i article. 6.2,b) del 
Reglament General de Recaptació aprovat per R.D. 1.684/90 de 20 de desembre, es 
proposa al ple de la Corporació l'adopció dels següents 

ACORDS 

PRIMER.- Delegar en la Diputació de Barcelona, a l'empara del que preveu l'article 7.1 del 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, les funcions de liquidació, inspecció i recaptació dels tributs que a 
continuació s'especifiquen: 

I. – I – Taxa per utilització privativa o aprofitam ents especials constituïts en el sòl, 
subsòl o volada de les vies públiques municipals, a  favor d’empreses explotadores 
de serveis de subministraments que resultin d’inter ès general, l’import de la qual 
consistirà en l’1,5 per 100 dels ingressos bruts pr ocedents de la facturació que 
obtinguin anualment en cada terme municipal les ref erides empreses i per la 
prestació del servei de telefonia mòbil. 

• Concessió i denegació de beneficis fiscals  

• Revisió de les autoliquidacions presentades  

• Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per 
determinar els deutes tributaris.  

• Expedició de documents cobratoris  

• Pràctica de notificacions de les liquidacions  

• Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu  

• Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat 
per l’ORGT  

• Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat  

• Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts  

• Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries  

• Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i 
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin  

• Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors  

• Actuacions d’informació i assistència als contribuents  

• Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors  

II. - Altres ingressos:  sancions, Execucions subsidiàries i qualsevol altre ingrés de dret 
públic.   
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      Les funcions que en relació a la gestió / recaptació que es deleguen son : 

• Notificació del corresponent títol executiu dictat per l'òrgan municipal corresponent 

• Recaptació dels deutes,  en període  executiu. 
• Liquidació d'interessos de demora. 
• Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts. 
• Resolució dels recursos que s'interposin contra el actes anteriors.  
• Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors. 

 
SEGÓN- Clarificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, 
mitjançant  anteriors acords plenaris que, a aquests efectes, s’hauran d’entendre 
modificats, de les funcions de recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic 
municipals en els sentit que s’especifica seguidament: 
 
En tots aquells tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte dels quals s’hagi 
delegat en la Diputació de Barcelona únicament les funcions de recaptació en via 
executiva, correspondrà en tot cas a l’Ajuntament la competència de dictar la provisió de 
constrenyiment, iniciant-se les actuacions de les funcions delegades amb la notificació del 
corresponent títol executiu dictat per l’òrgan municipal competent. 
 

TERCER.- La durada o termini per al qual s'acorda la present delegació de funcions 
s'estableix en un període de dos anys, prorrogable per reconducció tàcita d'any en any, la 
qual es produirà, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin deixar sense 
efecte l'esmentada delegació, el que haurà de notificar-se en un termini no inferior a sis 
mesos abans del cessament. 

QUART.- L'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter general i recavar, 
en qualsevol moment informació sobre la gestió, en els terminis previstos a l'article 27 i 
concordants de la Llei 7/85, de dos d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

CINQUÈ- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació de funcions que 
contempla la present resolució, comportarà l’aplicació de la taxa establerta a l’Ordenança 
fiscal de l’Organisme de Gestió Tributària, que estigui vigent en el moment de realitzar les 
actuacions; sense perjudici del que puguin establir les disposicions transitòries de la 
mateixa, en cas que es modifiqui. 

SISÈ.- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de Barcelona 
s'atendrà a l'ordenament local, així com a la normativa interna dictada per aquesta, en 
virtut del que preveu l'article 7.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març i de les seves pròpies facultats 
d'autoorganització per a la gestió dels serveis atribuïts.  

SETÈ.- El present acord haurà de notificar-se a la Diputació de Barcelona, als efectes que, 
per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació ara conferida. 
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VUITÈ.-  Un cop acceptada la delegació per la Diputació de Barcelona, el present acord es 
publicarà al Butlletí Oficial de la Província, i en el de la Comunitat Autònoma per a general 
coneixement, d'acord amb el previst a l'article 7.2 del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
A.P.-29.-RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PRO JECTE “CONNEXIÓ EN 
ALTA DEL DIPÒSIT DE LA CREU DE MENAGÈS A CANTONIGRÒ S I A L’ESQUIROL”  
 
L’Agència Catalana de l’Aigua ha concedit a l’Ajuntament una subvenció per a l’actuació 
“Connexió en alta del dipòsit de la Creu de Menagès a Cantonigròs i a L’Esquirol”, la qual 
requereix tramitar l’aprovació del projecte, condicionada a l’obtenció de la preceptiva 
autorització de la Direcció General d’Urbanisme, d’acord amb l’art. 48 del Text refós de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
Als efectes d’accelerar els tràmits es va realitzar l’aprovació inicial del projecte per 
resolució d’Alcaldia 314/08, i posteriorment s’ha iniciat el termini d’informació pública.  
 
Correspon ratificar de forma expressa l’aprovació inicial del Projecte, als efectes de 
continuar la tramitació preceptiva. 
 
Vista la següent resolució: 
 
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 314/08  
Santa Maria de Corcó, 21 de novembre de 2008 
 
Vist que l’enginyer municipal Sr. Enric Vilaregut i Sàez, ha presentat el Projecte Tècnic de 
“Connexió en alta del dipòsit de la Creu de Managès a Cantonigròs i Santa Maria de 
Corcó”, que té per objecte implantar una infrastructura d’abastament d’aigua potable en 
alta per tal de garantir l’abastament d’aigua als nuclis de Santa Maria de Corcó, i de 
Cantonigròs, amb un pressupost d’execució material per contracte (IVA inclòs), que 
ascendeix a la quantia de 297.464,74.-€. 
 
Vist que en la sessió extraordinària del Ple de la Corporació, celebrada el 23 de gener de 
2008, va ser adoptat l’acord d’acceptació de  subvencions adreçades als ens locals per a la 
realització d’inversions per actuacions d’abastament en alta, de l’Agència Catalana de 
l’Aigua (Resolució MAH/1506/2007, de 17 de maig), per import de 77.765,29.-€ - Anualitat: 
2008, per l’actuació de referència, concedida en virtut de la Resolució de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, de data 23 de novembre de 2007, publicada per edicte de 28 de 
novembre de 2007, i notificada a aquest Ajuntament el 7 de gener de 2008. 
 
Vist que aquesta actuació, està prevista en el Pressupost vigent, a la partida 441-62210, 
amb consignació pressupostària suficient per vinculació jurídica. 
 
Vist que d’acord amb el que disposa l’article 47 de la Llei d’Urbanisme i articles 
concordants aplicables del POUM, l’aprovació d’aquestes actuacions (actuacions 
específiques per implantar activitats d’interès públic, que hagin d’emplaçar-se en el medi 
rural), resta condicionada a la tramitació prèvia del procediment regulat a l’article 48 de la 
Llei d’Urbanisme, i que en aquest sentit l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, en data 5 
d’agost de 2008, va adoptar la Resolució núm. 214/08, per la que es va resoldre incoar, el 
corresponent procediment de l’article 48 de la Llei d’Urbanisme, per tal que la Comissió 
d’Urbanisme procedeixi a la seva aprovació definitiva de l’actuació, restant condicionada 
l’aprovació definitiva del Projecte a l’obtenció de tal autorització. 
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Vist l’informe emès per la Secretari de la Corporació, sobre el procediment per l’aprovació 
de l’esmentat Projecte. 
 
A l’empara de les atribucions que em confereix la normativa aplicable en matèria de Règim 
Local, 
 
RESOLC:  
 
Primer.-  Aprovar inicialment el Projecte Tècnic de “Connexió en alta del dipòsit de la Creu 
de Managès a Cantonigròs i Santa Maria de Corcó”, que té per objecte implantar una 
infrastructura d’abastament d’aigua potable en alta per tal de garantir l’abastament d’aigua 
als nuclis de Santa Maria de Corcó, i de Cantonigròs, amb un pressupost d’execució 
material per contracte (IVA inclòs), que ascendeix a la quantia de 297.464,74.-€, redactat 
per l’enginyer municipal Sr. Enric Vilaregut i Sàez. 
 
Segon.- De conformitat amb el que disposa l’article 37 del ROAS, sotmetre a informació 
pública l’expedient, pel termini de 30 dies, mitjançant la publicació del corresponent Anunci 
al DOGC, i al Taulell d’Anuncis Municipal, perquè qualsevol persona que es consideri 
interessada pugui formular les al·legacions que consideri pertinents. 
 
Tercer.- Vist que el traçat del Projecte, es desenvolupa per diferents finques privades, però 
que segons ha informat l’enginyer municipal, i atès que l’actuació transcorrerà, paral·lela, al 
traçat del Projecte per abastar d’aigua el municipi de Tavertet, en l’aprovació del qual, ja es 
van formalitzar les servituds necessàries, així com portar a terme les corresponents 
expropiacions, per poder executar el Projecte, disposar que s’incorporin a l’expedient les 
servituds formalitzades i expropiacions realitzades, als propietaris afectats amb caràcter 
previ a l’aprovació definitiva del Projecte. 
 
Quart.-  Donar compte al Ple de la Corporació, de l’adopció de la present Resolució, en la 
propera sessió plenària ordinària que se celebri. 
 
Així ho disposo, 
                                                                                        Davant meu, 
L’Alcalde,                                                                         El Secretari 
Signat,Josep Mas Falgueras                                           Signat,Jordi Tena i Galindo”   
 
Es proposa al Ple: 
 
Únic.- Ratificar l’aprovació inicial del Projecte de l’actuació “Connexió en alta del dipòsit de 
la Creu de Menagès a Cantonigròs i a L’Esquirol”, recollida a la Resolució 314/08, als 
efectes de continuar la tramitació necessària per obtenir el finançament de l’Agència 
Catalana de l’Aigua. 
 
El Sr. Castells pregunta si l’obra està feta. 
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El Sr. Alcalde respon que no tota està feta. Explica que es feia una actuació per a Tavertet 
i que en aquell moment es va dir que seria bo portar l’aigua a Cantonigròs, perquè era 
l’oportunitat per posar-hi un dipòsit i baixar-hi l’aigua.  Afegeix que es va parlar amb l’ACA i 
que els hi va semblar bé, i que al seu torn no es va posar cap problema a Tavertet perquè 
fessin la seva obra, però que se’ls va demanar la col·locació d’un tub en baixa per si en 
teníem necessitat. 
 
El Sr. Alcalde prossegueix dient que es volia aprovar un projecte en alta i que es vol donar 
a SOREA a canvi d’una ampliació de la concessió del servei de l’aigua. 
 
El Sr. Castells diu que s’han demanat dues pròrrogues a l’ACA per fer l’actuació.  
 
El Sr. Alcalde respon que no teníem temps per fer tot el procediment necessari, però que 
parlant amb l’ACA s’ha vist bé la proposta de donar-ho a Sorea, de manera, que ara sí que 
hi haurà temps. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
 
 
A.P.-30.-APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL P ER A L’EXERCICI 2009  
 
ANTECEDENTS 
 
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2009. 
 
Secretaria Intervenció ha emès els informes que figuren a l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 
171 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; els articles 2 a 223 del RD 500/1990, i els articles 3, 
19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tant, es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2009, el qual, resumit 
per capítols és el següent: 
 
Ingressos 
OPERACIONS CORRENTS Import 
Impostos directes 808.940,00 
Impostos indirectes 100.000,00 
Taxes i altres ingressos 3.850.438,03 
Transferències corrents 618.949,00 
Ingressos patrimonials 16.941,47 
OPERACIONS DE CAPITAL Import 
Alienació d’inversions reals 240.000,00 
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Transferències de capital 345.454,09 
Actius financers 10,00 
Passius financers 740.113,22 
TOTAL 6.720.845,81 
 
OPERACIONS CORRENTS Import 
Despeses de personal 523.410,00 
Despeses en béns corrents i serveis 972.009,41 
Depeses financeres 23.350,00 
Transferències corrents 154.207,00 
OPERACIONS DE CAPITAL Import 
Inversions reals 4.993.459,40 
Passius financers 54.410,00 
TOTAL 6.720.845,81 
 
Segon.-  Elaborar un pla econòmic financer de conformitat amb l’article 22 de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, en el termini dels tres 
mesos següents a la seva aprovació definitiva. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del 
Ple de la Corporació, ja que el pressupost general no compleix l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Tercer.- Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost. 
 
Quart.-  Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
Cinquè.- Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, durant el termini de quinze dies hàbils 
durant els quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
Sisè.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, 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. 
 
El Sr. Castells comenta que si s’hagués convidat a participar en l’elaboració del pressupost 
els regidors de l’oposició almenys s’entendria millor, i pregunta per la previsió d’ingressos 
d’ICIO en 100.000 euros, ja que altres anys s’ha superat la previsió i enguany no s’ha 
ajustat a ingressos reals. 
 
El Sr. Alcalde respon que les sol·licituds de llicències d’obres són per actuacions més 
petites. 
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El Sr. Castells pregunta quins ingressos es preveuen pel Casl d’Estiu si es gestiona 
directament per una empresa externa,  a la qual cosa el Sr. Secretari respon que els 
ingressos són per al Casal de Cantonigròs. 
 
El Sr. Castells pregunta també per la partida de despeses que recull les sortides de la 
Cabrerès BTT, a la qual cosa el Sr. Alcalde respon que és una de 105.000 euros que tenia 
per denominació “altres festes populars”, nom que ja s’ha substituït pel correcte. 
 
El Sr. Castells demana qui va cedir el solar que se segrega i del qual se’n preveu 
l’alienació. 
 
El Sr. Codina respon que es deu a un conveni urbanístic amb el Sr. Antentas. 
 
Seguidament, el Sr. Alcalde respon a consultes del Sr. Castells que les transferències 
privades de SOREA previstes al 2008 i que ara no hi són es devien al finançamentd’una 
planta potabilitzadora. 
 
El Sr. Castells esmenta també la qüestió de l’incompliment de l’estabilitat pressupostària. 
 
Quant a la qüestió de les retribucions de personal, el Sr. Castells pregunta com s’arregla 
un problema que s’arrossega de fa anys. 
 
El Sr. Alcalde diu que la Diputació ha d’assumir la gestió de les nòmines i que costa de 
contactar-hi. 
 
El Sr. Castells comenta que la previsió d’un complement de productivitat fix es carrega el 
concepte, i pregunta que si un treballador que estigui sis mesos de baixa cobra el 
complement de productivitat, en tant que ja està assignat. Afegeix que aquest complement 
de productivitat es podria assignat també als laborals, i que en tot cas no incentiva perquè 
ja es coneix el que es cobrarà per endavant. Finalment, pregunta quan es cobra. 
 
El Sr. Alcalde respon que cada mes, i que ho gestiona una empresa externa acostumada a 
les empreses privades. 
 
El Sr. Castells pregunta el motiu perquè baixi la despesa en material d’oficina i augmentin 
les despeses en activitats, a la qual cosa el Sr. Alcalde respon que s’intenta estalviar en 
material, i que són importants detalls com imprimir per les dues cares del foli. 
 
A consultes sobre el personal de neteja, el Sr. Alcalde explica que pertanyen a una 
empresa privada, i que el finançament es troba en la partida de despesa 1 422 22701. 
 
El Sr. Castells pregunta per les subvencions a altres entitats esportives, responent el Sr. 
Alcalde que la partida és per a activitats com ara rallies. 
 
El Sr. Castells comenta que seria nou afegir 25.000 euros a la partida d’atencions 
benèfiques, mentre que el Sr. Alcalde diu que es tractarà de fer i que es mirarà de tenir 
l’ingrés. 
 
El Sr. Castells comenta que han augmentat les despeses financeres. El Sr. Alcalde replica 
que en canvi han baixat els crèdits. 
 
El Sr. Castells pregunta també si el camp de futbol es farà, a la qual cosa el Sr. Alcalde 
respon que es vol explanar i que després es mirarà de col·locar-hi la gespa. 
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Per últim, el Sr. Alcalde explica que hi ha hagut retard en l’aprovació del pressupost perquè 
faltava que sortís la convocatòria del pla d’equipaments culturals, determinar com 
avançava la segona fase del pavelló de cara a iniciar-ne la tercera, saber el tractament que 
calia donar al fons Zapatero, concretar una subvenció per a les escoles, i fer un canvi d’ús 
en la subvenció del PUOSC per a la llar d’infants.    
 
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels grups CiU, IPC-ERC-AM i  Independents 
per Cantonigròs, i dues abstencions dels regidors presents de Cabrerès i Progrés, 
argumentant que cal esperar a veure el tractament que es donarà a la partida d’atencions 
benèfiques. 
 
A.P.-31.- MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SAN T JOAN COM LA 
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS   
 
Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de 
parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant per les Illes 
Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer. 
 
Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1996 ençà, han 
contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nostra 
nació. 
 
Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social, 
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva 
vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i 
social i superar períodes històrics molt difícils al llarg del temps. 
 
Atès el fet que la Festa de Sant joan, festa arrelada en la major part dels territori que 
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una 
comunitat històrica com a símbol d’esperança. 
 
Per tot això que hem exposat, es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan com a 
Festa Nacional dels Països Catalans. 
 
Segon.-  D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que 
prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan la Festa Nacional 
dels Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les tradicions més 
antigues d’aquests territoris. I de l’altra, demanar-los que emprenguin les accions 
necessàries per fer-la efectiva. 
 
Tercer.-  Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la 
nostra localitat. 
 
Quart.-  Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural. 
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El Sr. Castells manifesta el seu desacord amb la proposta, perquè considera que no 
s’ajusta a un Estat laic. 
 
La Sra. Crehuet pregunta si Sant Jordi és festa nacional. 
 
El Sr. Garolera diu que la proposta d’Òmnium Cultural és per oficialitzar una festa a per als 
Països Catalans. 
 
El Sr. Alcalde explica que és una festa en què es percep patriotisme i que és emocionant. 
 
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels grups CiU, IPC-ERC-AM, i  Independents 
per Cantonigròs, una abstenció, de la Sra. Crehuet, i un vot en contra, del Sr. Castells, el 
qual argumenta que és republicà a la manera de la República Francesa, i que en aquest 
sentit és partidari de la separació entre Església i Estat i no de l’oficialització dels sants. 
 
A.P.- 32.- SEGREGACIÓ DE PARCEL·LES AL POLÍGON D’AC TUACIÓ NÚM.2 DE 
CANTONIGRÒS  
 
Per resolució de l’Alcaldia 126/09, de 24 d’abril, s’ha incoat expedient per segregar en cinc 
porcions la parcel·la titularitat de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó situada entre els 
carrers Sant Martí, Pla de Balà i Osona, del nucli de Cantonigròs, inscrita al Registre de la 
Propietat núm.2 de Vic, tom 1664, llibre 40 de Santa Maria de Corcó, foli 39 i amb 
núm.1664, i amb referència cadastral 0337614DG5503N0001PY. 
 
La finca inicial presenta les següents característiques: 
Situació: C/ Pla de Balà, s/n, Cantonigròs 
Superfície: 6.881,81 m2 
Confronta: 
-Front: C/ Pla de Balà 
-Dreta entrant: C/ Osona 
-Esquerra entrant: C/ Sant Martí 
-Fons:  Parcel·les 20 a 24 del Polígon d’Actuació núm.2 de Cantonigròs 
 
Parcel·les resultants de la segregació: 
 
Parcel·la A: 
Situació: C/ Pla de Balà, Cantonigròs 
Superfície: 1370,64 m2 
Confronta: 
-Front: C/ Pla de Balà 
-Dreta entrant: Parcel·la segregada B 
-Esquerra entrant: C/ Sant Martí 
-Fons:  Parcel·la 20 del Polígon d’Actuació núm.2 de Cantonigròs 
 
Parcel·la B: 
Situació: C/ Pla de Balà, Cantonigròs 
Superfície: 1379,70 m2 
Confronta: 
-Front: C/ Pla de Balà 
-Dreta entrant: Parcel·la segregada C 
-Esquerra entrant: Parcel·la segregada A 
-Fons:  Parcel·les 20 i 21 del Polígon d’Actuació núm.2 de Cantonigròs 
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Parcel·la C: 
Situació: C/ Pla de Balà, Cantonigròs 
Superfície: 1379,71 m2 
Confronta: 
-Front: C/ Pla de Balà 
-Dreta entrant: Parcel·la segregada D 
-Esquerra entrant: Parcel·la segregada B 
-Fons:  Parcel·les 21 i 22 del Polígon d’Actuació núm.2 de Cantonigròs 
 
 
Parcel·la D: 
Situació: C/ Pla de Balà, Cantonigròs 
Superfície: 1379,72 m2 
Confronta: 
-Front: C/ Pla de Balà 
-Dreta entrant: Parcel·la segregada E 
-Esquerra entrant: Parcel·la segregada C 
-Fons:  Parcel·les 22 i 23 del Polígon d’Actuació núm.2 de Cantonigròs 
 
Parcel·la E: 
Situació: C/ Pla de Balà, Cantonigròs 
Superfície: 1372,04 m2 
Confronta: 
-Front: C/ Pla de Balà 
-Dreta entrant: C/ Osona 
-Esquerra entrant: Parcel·la segregada D 
-Fons:  Parcel·les 23 i 24 del Polígon d’Actuació núm.2 de Cantonigròs 
 
S’annexa plànol en què es detalla la divisió de la finca inicial. 
 
Vistos els informes favorables emesos per Secretaria Intervenció i per l’Arquitecte 
Municipal, de conformitat amb l’article 127 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i del Text Refós de la Llei 
d’Urbanisme, 
 
Es proposa al Ple: 
 
Primer.-  Aprovar la segregació de la parcel·la titularitat de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Corcó situada entre els carrers Sant Martí, Pla de Balà i Osona, del nucli de Cantonigròs, 
inscrita al Registre de la Propietat núm.2 de Vic, tom 1664, llibre 40 de Santa Maria de 
Corcó, foli 39 i amb núm.1664, i amb referència cadastral 0337614DG5503N0001PY, en 
cinc porcions, amb el següent detall: 
 
Parcel·la A: 
Situació: C/ Pla de Balà, Cantonigròs 
Superfície: 1370,64 m2 
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Confronta: 
-Front: C/ Pla de Balà 
-Dreta entrant: Parcel·la segregada B 
 
-Esquerra entrant: C/ Sant Martí 
-Fons:  Parcel·la 20 del Polígon d’Actuació núm.2 de Cantonigròs 
 
 
 
Parcel·la B: 
Situació: C/ Pla de Balà, Cantonigròs 
Superfície: 1379,70 m2 
Confronta: 
-Front: C/ Pla de Balà 
-Dreta entrant: Parcel·la segregada C 
-Esquerra entrant: Parcel·la segregada A 
-Fons:  Parcel·les 20 i 21 del Polígon d’Actuació núm.2 de Cantonigròs 
 
Parcel·la C: 
Situació: C/ Pla de Balà, Cantonigròs 
Superfície: 1379,71 m2 
Confronta: 
-Front: C/ Pla de Balà 
-Dreta entrant: Parcel·la segregada D 
-Esquerra entrant: Parcel·la segregada B 
-Fons:  Parcel·les 21 i 22 del Polígon d’Actuació núm.2 de Cantonigròs 
 
Parcel·la D: 
Situació: C/ Pla de Balà, Cantonigròs 
Superfície: 1379,72 m2 
Confronta: 
-Front: C/ Pla de Balà 
-Dreta entrant: Parcel·la segregada E 
-Esquerra entrant: Parcel·la segregada C 
-Fons:  Parcel·les 22 i 23 del Polígon d’Actuació núm.2 de Cantonigròs 
 
Parcel·la E: 
Situació: C/ Pla de Balà, Cantonigròs 
Superfície: 1372,04 m2 
Confronta: 
-Front: C/ Pla de Balà 
-Dreta entrant: C/ Osona 
-Esquerra entrant: Parcel·la segregada D 
-Fons:  Parcel·les 23 i 24 del Polígon d’Actuació núm.2 de Cantonigròs 
 
Segon.-  Inscriure la segregació al Registre de la Propietat i al Cadastre als efectes 
oportuns mitjançant certificació expedida per Secretaria, de conformitat amb l’article 127 
del Decret 336/1988, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
 
El Sr. Alcalde explica que es fa per després subhastar algunes de les parcel·les i finançar 
la urbanització del PA2 i de la Ronda de Ponent. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat dels presents. 
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A.P. 033.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM, PER TAL DE  REQUALIFICAR EL 
VIAL C/ CAMÍ DE LES ESCOLES, COM A ZONA D’EQUIPAMEN TS DOCOCENTS (E1), 
PER TAL D’UNFICAR L’ÀMBIT ON S’EMPLAÇA LA LLAR D’IN FANTS AMB LA RESTA 
DE LA ZONA ESPORTIVA I DOCENT DEL MUNICIPI.  
 
L’execució del Projecte per la construcció d’una nova llar d’infants municipal, que s’està 
portant a terme en aquests moments, ha posat de manifest una problemàtica pel que fa 
l’ordenació urbanística del sector on s’emplaça. 
 
Seguint amb la política de l’equip de govern, de crear una zona unificada d’Equipaments, 
per tal d’ubicar-hi tots els equipaments esportius i docents del municipi, la nova llar 
d’infants es va projectar i s’està executant en uns solars urbans qualificats com a 
Equipaments Comunitaris (E) que són colindants a la zona d’equipaments esportius i 
escolars del municipi (E1 i E2), però que queden separats de la dita zona per un vial públic, 
el C/ Camí de les Escoles. 
 
El Serveis tècnics municipals, han proposat la idoneïtat de realitzar una modificació puntual 
de l’ordenació de l’àmbit per tal d’unificar els terrenys on s’emplaça la llar d’infants, amb la 
zona unificada d’equipaments esportius i escolars (E1 i E2), i dotar el sector, d’una major 
seguretat i funcionalitat tant en la relació entre la llar d’infants i la resta de la zona 
d’equipaments esportius i escolars, com atenent a les previsions de creixement del número 
d’infants que podrà acollir l’equipament.  
 

 
 
Plànol Normatiu del POUM: “2.2 Règim i Zonificació del sòl urbà 1. Santa Maria de Corcó” 
 
En aquest sentit la modificació consisteix en la requalificació de part del vial públic, C/ 
Camí de les escoles, tal i com es grafia en el plànol adjunt, com a zona d’Equipaments 
Docents (E1), per tal d’unificar de forma efectiva la zona d’equipaments escolars i 
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esportius, al integrar-hi la llar d’infants i eliminar així la possibilitat de trànsit de vehicles pel 
vial.  
En la zona del vial es continuarà mantenint un pas peatonal, però al comportar la 
impossibilitat de circulació de vehicles, es dotarà d’una major funcionalitat i seguretat, a la 
relació entre la llar d’infants i la resta de la zona unificada d’equipaments. 
Finalment i aprofitant la modificació, es proposa que es modifiqui la qualificació dels 
terrenys on s’emplaça la llar d’infants que actualment estant qualificats com a Equipaments 
Comunitaris (E), per passar a la qualificació d’Equipaments Docents (E1), per tal de dotar-
los d’una ordenació més detallada i específica, atès que és la que li correspon d’acord amb 
l’equipament que s’hi està construint. 
 
Vistos els informes tècnics i jurídics emesos junt amb la proposta de modificació.  
 
Vist allò que disposen els articles 94 en relació al 75 i ss. del Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, i articles concordants 
aplicables del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de 
juliol. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Santa Maria de Corcó, aprovat  per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona en sessió de 24 de gener de 2008, i publicat al DOGC el 29/02/08, consistent en 
la modificació de l’ordenació detallada en el Plànol Normatiu “2.2 Règim i Zonificació del 
sòl urbà 1. Santa Maria de Corcó” de tal manera que es procedeixi a la requalificació de 
part del vial públic C/ Camí de les Escoles, en la forma grafiada en els plànols adjunts, com 
a Equipaments Docents (E1), per tal d’unificar de forma efectiva la llar d’infants amb la 
resta de la zona d’Equipaments esportius i docents del municipi i la modificació de la 
qualificació dels terrenys on s’emplaça la llar d’infants per passar d’Equipaments 
Comunitaris (E), a Equipaments Docents (E1), atès que és la qualificació que li pertoca 
atenent l’equipament que s’hi està construint de forma efectiva, en relació als criteris d’una 
correcta ordenació detallada, tal i com es grafia en el plànol adjunt. 
 
SEGON.- De conformitat amb allò que es regula a l’article 81 de la Llei d’Urbanisme 
exposar al públic la modificació objecte del present acord, pel termini d’un mes i sol·licitar 
l’emissió d’informe als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials. 
 
El Sr. Castells assenyala que manca la firma a l’informe tècnic. 
 
La Sra. Crehuet pregunta si el camí quedarà tancat. 
 
El Sr. Alcalde respon que serà un pas per on es podrà portar els nens a l’escola. 
 
La Sra. Crehuet adverteix que és l’únic carrer amb arbres. 
 
El Sr. Castells explica que anteriorment hi va haver una discussió sobre com era de difícil 
modificar el POUM i que ara es du a terme. 
 
El Sr. Alcalde respon que Urbanisme té l’última paraula, i referint-se a la modificació 
explica que permet fer més gran el pati de l’escola. 
 
El Sr. Castells pregunta si afectarà el dipòsit de gas i les bombones existents, responent el 
Sr. Alcalde que no afectarà el dipòsit, i afegeix que hi ha una caldera. 
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El Sr. Serra demana que consti en acta que fa entrega de la clau de l’entrada a les bústies 
de Sant Martí Sescorts als regidors de Cabrerès i Progrés. 
 
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 
 


