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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 11/2012  
 
NÚM.: 11/2012 
DATA SESSIÓ: 29 DE NOVEMBRE DE 2012  
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 057 a 060. 
HORA: 20.00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Sebastià Riera Cusí 
Sr. Josep Castells Casellas 
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sra. Alba Molas Rifà 
Sr. Pep Mas Falgueras 
Sr. Antoni Comas Danés 
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Joan Matavera Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
--- 
 
SECRETARI  ACCIDENTAL (Resoluc. 002/2012):  
Sr. Lluís Xandri i Molas 
 
 
L’Alcalde dona la benvinguda als assistents i, posteriorment, dóna peu a l’obertura de la 
sessió, emplaçant al Secretari per tal que procedeixi a la lectura de la primera proposta 
d’acord de conformitat amb l’ordre del dia. 
 
1.- A.P. 057/2012.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT 1/2012 DE 
MODIFICACIÓ DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL,  
 
Vist l’expedient de modificació del vigent pressupost municipal per a l’exercici 2012 
(expedient 01/2012), el detall del qual consta annex a la present proposta d’acord, amb 
àmplia descripció dels punts que comprenen l’esmentada proposta, el seu objectiu i 
finalitat, i trobant-la conforme amb les necessitats a càrrec d’aquesta corporació. 
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Vist el que preveu l’article 172 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc en relació a les 
modificacions pressupostàries en les seves diferents modalitats. 
 
Vistos els informes emesos per la secretaria intervenció municipals. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació del vigent pressupost municipal corresponent a 
l’exercici 2012, expedient 1/2012, en la modalitat de crèdits extraordinaris, suplements de 
crèdit i transferències entre partides, a finançar amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals i nous i majors ingressos segons el detall següent: 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 

 
Aplicació 

pressupostària 
Descripció Cr. Ini. Modif. Cr. Finals 

321.21200 Reparacions i manteniment CEIP i EB 4.750,00 1.700,00 6.450,00 
321.22701 Neteja CEIP i EB 45.000,00 11.500,00 56.500,00 
321.22614 Activitats educació i escola de música 27.400,00 7.500,00 34.900,00 
321.22103 Subministrament combustible ensenyament 11.400,00 3.000,00 14.400,00 
334.62201 Ca la Salut – Sant Martí 335.300,00 29.200,00 364.500,00 
334.62202 Centre d’interpretació Collsacabra 100.000,00 - 99.990,00 10,00 
340.62301 Arranjament i adquisició varis pavelló 23.000,00 -13.000,00 10.000,00 
340.22100 Subministrament energia esports 9.500,00 6.000,00 15.500,00 
342.62300 Caldera biomassa 150.000,00 150.000,00 300.000,00 
342.21200 Reparacions i manteniment instal. esportives 6.000,00 3.000,00 9.000,00 
433.22618 Projectes promoció econòmica 10.000,00 4.000,00 14.000,00 
440.21400 Renting vehicles 4.560,00 - 4.560,00 0,00 
920.62400 Adquisició vehicle 0,00 10.700,00 10.700,00 

 
Crèdits inicials del pressupost de despesa:  2.635. 570,00 Euros 
Modificacions de crèdit:        109.050,00 Euros 
Crèdits totals consignats:     2.744.620,00 Euros 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Prev. Ini. Modif. Prev. Fin. 

31302 Piscina 18.500,00 3.000,00 21.500,00 
42090 Altres transferències AGE 10,00 4.600,00 4.610,00 
75006 Subvenció ICAEN 51.800,00 - 36.800,00 15.000,00 
87000 Rom. de tresoreria per a despeses generals 10,00 138.250,00 138.260,00 

 
Previsions inicials del pressupost d’ingressos:  2. 635.570,00 Euros 
Augments de previsions inicials:       145.850,00 E uros 
Disminució de previsions inicials:      - 36.800,00  Euros 
Previsions totals:      2.744.620,00 Euros 
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Segon.-  Sotmetre l’expedient de modificació del pressupost al tràmit d’exposició pública 
pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al taulell 
d’edictes de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat 
amb allò establert pel Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Transcorregut I'esmentat termini sense que es 
presentin reclamacions l’acord inicial quedarà automàticament elevat a definitiu sense 
necessitat d’ulterior acord, publicant-se al BOP de Barcelona i al taulell d'edictes de 
l'ajuntament l’anunci d’aprovació definitiva de les modificacions acordades, que es 
resumiran elevant-se còpies certificades de l'expedient a l'Administració de l'Estat i de la 
Comunitat Autònoma. 
 
Obert el torn d’intervencions, l’Alcalde explica les converses mantingudes amb els diferents 
grups municipals integrants del Ple en relació a aquesta proposta. 
 
El Sr. Montanyà intervé per preguntar sobre l’escola de música i sobre el conveni subscrit 
amb l’Ajuntament de Roda de Ter. 
 
El Sr. Alcalde explica que el conveni fixa el repartiment de les aportacions municipals en 
base a tres criteris: 1/3 en funció de població de cada municipi, 1/3 en funció del número 
d’alumnes de cada municipi, i 1/3 a mitges entre els dos municipis, amb un topall màxim 
pel què fa a l’aportació d’aquest Ajuntament de 27.000 Euros anuals. 
 
El Sr. Montanyà pregunta si els pares paguen quotes pels serveis que reben els seus fills. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí, i explica –a tall d’exemple- el seu cas particular. 
 
El Sr. Pàmies explica amb més detall les proporcions de copagament entre ambdós 
municipis. 
 
El Sr. Alcalde afegeix que l’aportació municipal dependrà de l’import de la subvenció que 
finalment la Generalitat de Catalunya decideixi atorgar a les Escoles municipals de música. 
 
El Sr. Callejón diu que a ell li sembla un disbarat les xifres de l’aportació municipal que 
s’estan dient, i més en els moments de crisi en que estem. Conclou afirmant que els 
estudis de música són un luxe. 
 
El Sr. Pàmies, en relació a les afirmacions fetes pel Sr. Callejón, recorda que les partides 
de despesa previstes per als serveis socials no s’exhaureixen. 
 
El Sr. Alcalde comenta que en el vigent pressupost hi ha imputats aproximadament 17.000 
euros que corresponen a l’exercici anterior. 
 
El Sr. Callejón insisteix en el fet que li sembla un luxe. 
 
El Sr. Bagaria planteja el seu vot contrari a la modificació i proposa treballar ja els 
pressupostos de l’exercici següent. 
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El Sr. Mas, en referència a la partida que s’està tractant, diu que se’ls havia dit que en la 
seva totalitat era escola de música, i que ara s’adonen que en realitat no és així. A 
continuació pregunta a l’equip de govern si el tema de la biomassa es manté la proposta 
original, i si és així si es considera que la que ells –el grup de CiU- varen plantejar no és 
vàlida. També pregunta en relació al l’eliminació del pressupost de la partida prevista pel 
Centre Excursionista. 
 
El Sr. Alcalde explica la reunió que va mantenir amb representants i tècnics de la Diputació 
de Barcelona en relació a la instal·lació de la caldera de biomassa. Arran d’això se’ls ha 
sol·licitat formalment l’emissió d’un informe escrit. A més, explica que el tècnic –en Josep 
Verdaguer- va comentar que amb la caldera grossa –la prevista en el projecte- es podia 
plantejar en un futur donar servei a l’exterior, a nivell d’alguns particulars. Pel que fa a les 
innovacions produïdes des de la redacció del projecte fins a la data, va explicar que de 
cara a la licitació s’havia de tenir en compte com a millora la instal·lació de bombes de 
retroimpulsió, que en aquell moment no hi eren. En relació al Centre Excursionista, explica 
que es va realitzar una “separata” del projecte per veure si s’arribava econòmicament per 
cobrir l’edifici, i que es va evidenciar que no, per la qual cosa es va optar per acabar el 
tema de la biomassa. Conclou la seva intervenció recordant que ja hi ha en període de 
formulació de sol·licituds la Xarxa Barcelona i el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 
 
El Sr. Mas pregunta sobre 9.000 euros que hauria costat el projecte. 
 
El Sr. Alcalde li respon que això és el què va pagar la Diputació al tècnic que el va 
redactar. Insisteix en què des de la Diputació s’insisteix en que el projecte és bo i està ben 
fet, cosa que assumeix. 
 
El Sr. Mas li diu a l’Alcalde que la Diputació de Barcelona no pagarà els 300.000 euros que 
valdrà la instal·lació, que al pavelló no hi ha calefacció i que es gasten 600 euros mensuals 
en electricitat per les estufes que hi ha. Conclou la seva intervenció anunciant que des del 
grup de CiU votaran en contra de la proposta de modificació del pressupost. 
 
El Sr. Castells proposa que hi hagi un vot separat per a cada una de les partides, per 
intentar que prosperi la modificació, ni que sigui parcialment. 
 
El Sr. Montanyà es mostra, per la seva part, disposat a fer-ho així. 
 
El Sr. Mas intervé per dir que el vehicle adquirit és petit, que sembla una caixa de “mistos”. 
Incideix en que no es vol parlar de les coses –fent referència a l’equip de govern- i que les 
coses no es fan així. 
 
El Sr. Montanyà insisteix en que la modificació proposada globalment no es pot aprovar 
perquè no hi ha temps material per executar-ho i algunes coses no han estat suficientment 
aclarides. 
 
Finalment, i fruit del debat entre el Sr. Castells i el Sr. Montanyà, s’acaba configurant la 
proposta de resolució que es reprodueixi a continuació. 
 
Vist l’expedient de modificació del vigent pressupost municipal per a l’exercici 2012 
(expedient 01/2012), el detall del qual consta annex a la present proposta d’acord, amb 
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àmplia descripció dels punts que comprenen l’esmentada proposta, el seu objectiu i 
finalitat, i trobant-la conforme amb les necessitats a càrrec d’aquesta corporació. 
 
Vist el que preveu l’article 172 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc en relació a les 
modificacions pressupostàries en les seves diferents modalitats. 
 
Vistos els informes emesos per la secretaria intervenció municipals. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació del vigent pressupost municipal corresponent a 
l’exercici 2012, expedient 1/2012, en la modalitat de crèdits extraordinaris, suplements de 
crèdit i transferències entre partides, a finançar amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals i nous i majors ingressos segons el detall següent: 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 

 
Aplicació 

pressupostària 
Descripció Cr. Ini. Modif. Cr. Finals 

321.21200 Reparacions i manteniment CEIP i EB 4.750,00 1.700,00 6.450,00 
321.22103 Subministrament combustible ensenyament 11.400,00 3.000,00 14.400,00 
340.62301 Arranjament i adquisició varis pavelló 23.000,00 -13.000,00 10.000,00 
440.21400 Renting vehicles 4.560,00 - 4.560,00 0,00 
920.62400 Adquisició vehicle 0,00 10.700,00 10.700,00 

 
Crèdits inicials del pressupost de despesa:  2.635. 570,00 Euros 
Modificacions de crèdit:          - 2.160,00 Euros 
Crèdits totals consignats:     2.633.410,00 Euros 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

Aplicació 
pressupostària 

Descripció Prev. Ini. Modif. Prev. Fin. 

31302 Piscina 18.500,00 3.000,00 21.500,00 
42090 Altres transferències AGE 10,00 4.625,00 4.635,00 
75006 Subvenció ICAEN 51.800,00 - 36.800,00 15.000,00 
87000 Rom. de tresoreria per a despeses generals 10,00 27.015,00 27.025,00 

 
Previsions inicials del pressupost d’ingressos:  2. 635.570,00 Euros 
Augments de previsions inicials:         34.640,00 Euros 
Disminució de previsions inicials:      - 36.800,00  Euros 
Previsions totals:      2.633.410,00 Euros 
 
Segon.-  Sotmetre l’expedient de modificació del pressupost al tràmit d’exposició pública 
pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al taulell 
d’edictes de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat 
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amb allò establert pel Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Transcorregut I'esmentat termini sense que es 
presentin reclamacions l’acord inicial quedarà automàticament elevat a definitiu sense 
necessitat d’ulterior acord, publicant-se al BOP de Barcelona i al taulell d'edictes de 
l'ajuntament l’anunci d’aprovació definitiva de les modificacions acordades, que es 
resumiran elevant-se còpies certificades de l'expedient a l'Administració de l'Estat i de la 
Comunitat Autònoma. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és aprovava de sis (6) vots a favor (Srs. 
Riera, Castells, Pàmies, Montanyà i Callejón, i Sra. Molas) i cinc (5) vots en contra (Srs. 
Mas, Comas, Matavera i Bararia, i Sra. Rodrigo). 
 
2.- A.P. 058/2012.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA 
D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL AMBIENTAL, DE SEGURETAT I D E SALUT PÚBLICA.  
 
La Diputació de Barcelona, en el marc d’una actuació d’assistència i cooperació local als 
municipis de la província de Barcelona, ha posat a disposició d’aquest un model d’Ordenança 
tipus d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública, l’aprovació definitiva 
de la qual i el seu text íntegre han estat publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 19 d’octubre de 2012. 
 
La Diputació de Barcelona ha ofert als ajuntaments de la província 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 Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que segons l’article 31.2 de la Constitució cal que la despesa pública respongui als 
criteris d’eficiència i economia; 
 
Atès que l’Ordenança està conforme amb les necessitats de l’Ajuntament; 
 
Vist l’informe emès per la secretaria municipal. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de 
salut pública. 
 
Segon.-  El text de l’Ordenança és el publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de data 19 d’octubre de 2012. 
 
Tercer.-  Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i d’audiència de les possibles 
persones interessades, mitjançant una publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el bisetmanari El 9 Nou i 
en el tauler municipal d’anuncis, per un període de trenta dies, als efectes de presentació 
de reclamacions i de suggeriments. 
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Quart.-  Indicar que 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 per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Explicada la proposta per part del Secretari i comentada entre els membres del Ple, en 
relació a la necessitat i conveniència de la seva aprovació, la proposta es sotmet a votació, 
resultant aprovada per deu (10) vots a favor (Srs. Riera, Castells, Pàmies, Mas, Comas, 
Matavera, Montanyà i Callejón, i Sres. Rodrigo i Molas) i una (1) abstenció (Sr. Bagaria). 
 
3.- A.P. 059/2012.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE L’ORDENANÇA 
D’INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN ESPECTACLES PÚBLIC I ACT IVITATS 
RECREATIVES. 
 
La Diputació de Barcelona, en el marc d’una actuació d’assistència i cooperació local als 
municipis de la província de Barcelona, ha posat a disposició d’aquest un model d’Ordenança 
tipus d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, l’aprovació 
definitiva de la qual i el seu text íntegre han estat publicats al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de data 19 d’octubre de 2012. 
 
La Diputació de Barcelona ha ofert als ajuntaments de la província 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 Butlletí Oficial de la Província i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que segons l’article 31.2 de la Constitució cal que la despesa pública respongui als 
criteris d’eficiència i economia; 
 
Atès que l’Ordenança està conforme amb les necessitats de l’Ajuntament; 
 
Vist l’informe emès per la secretaria municipal. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment l’Ordenança d’intervenció municipal en espectacles públics i 
activitats recreatives. 
 
Segon.-  El text de l’Ordenança és el publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de data 19 d’octubre de 2012. 
 
Tercer.-  Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i d’audiència de les possibles 
persones interessades, mitjançant una publicació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el bisetmanari El 9 Nou i 
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en el tauler municipal d’anuncis, per un període de trenta dies, als efectes de presentació 
de reclamacions i de suggeriments. 
 
Quart.-  Indicar que 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 per la 
Diputació de Barcelona. 
 
Obert el torn de paraules, la Sra. Molas demana que la proposta sigui retirada de l’ordre 
del dia per tal d’examinar-la amb major deteniment i verificar així que aquesta ordenança 
s’adapta a les necessitats del municipi. 
 
L’Alcaldia, manifestant que no té cap inconvenient en que s’accepti la proposta que formula 
la Sra. Molas, demana als grups si hi tenen cap inconvenient,  els quals manifesten que no. 
 
En conseqüència, la proposta és retirada de l’ordre del dia . 
 
4.- A.P. 060/2012.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON MUNICIPAL PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE PRES ENTADES A 
INSTÀNCIA DE SOREA (3R TRIMESTRE 2012).  
 
Vist que l’empresa concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua ha presentat 
davant del Registre General d’aquesta corporació el cànon relatiu a la prestació del servei, 
corresponent al 3er trimestre de 2012, amb la quota que resulta a favor d’aquest consistori, 
adjuntant-se també l’estat de comptes actual. 
 
Vist que tal i com estableix el corresponent acord de concessió de la prestació del servei, 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó haurà de procedir a aprovar les quotes resultants 
del cànon per tal de procedir al seu cobrament. 
 
Vist que el resultat detallat dels comptes presentats és el que seguidament es relaciona: 
 

3er Trimestre de 2012:    1.722,90 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:    - 637,83 Eur 
Quota:       1.085,07 Eur 

 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar el cànon concessional del servei municipal d’abastament d’aigua i la 
quota resultant a favor de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, presentat per l’empresa 
concessionària del servei, SOREA SA, corresponent al 3er trimestre de 2012, d’acord amb 
el detall que seguidament es relaciona: 
 

3er Trimestre de 2012:    1.722,90 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:    - 637,83 Eur 
Quota:       1.085,07 Eur 
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Segon.-  Notificar l’adopció del present acord a l’empresa SOREA SA, i requerir-la per tal 
que procedeixi al pagament efectiu de les quotes a favor d’aquest Ajuntament. 
 
Sense que es produeixin intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada 
per unanimitat dels presents. 
 
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 21.15 hores, l’Alcalde dóna per 
finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
         Vist i plau  
El secretari        L’alcalde 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Sebastià Riera Cusí 


