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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 05/2012  
 
NÚM.: 05/2012 
DATA SESSIÓ: 21 DE JUNY DE 2012  
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 026 a 032. 
HORA: 19.30 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 
Sr. Pep Mas Falgueras 
Sr. Antoni Comas Danés 
Sra. Mª Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Joan Matavera Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sra. Rosa Ma. Prat Canal 
 
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. 026/2012.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES S ESSIONS ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 04/2012,  de 15 de maig de 2012 
 
Sotmesa a votació l’aprovació de l’esborrany de l’acta anteriorment relacionada, aquesta 
resulta aprovada per unanimitat dels regidors membres del Ple presents en la sessió. 
 
2.- A.P. 027/12.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPO ST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANTA MARIA DE CORCÓ PER A L’EXERCICI 2012, BASES D ’EXECUCIÓ I 
PLANTILLA DE PERSONAL.  
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El Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, en sessió de data 24 d’abril de 2012, va 
aprovar inicialment l’expedient del Pressupost general de la corporació per a l’exercici 
2012, les bases d’execució i la plantilla de personal. 
 
Atès que el citat acord d’aprovació inicial fou objecte d’informació i exposició pública per 
termini reglamentari, mitjançant inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la 
Província de data 9 de maig de 2012, al taulell d’anuncis municipal i al web municipal. 
 
Vist que durant el referit termini s’han formulat les al·legacions que seguidament s’indiquen 
contra el citat acord: 
 

En data 24 de maig de 2012 (RE 783), el regidor Sr. Ventura Bagaria i Canal, en 
nom i representació del Grup Municipal d’ERC-IC-AM 

 
En data 29 de maig de 2012 (RE 789), el Sr. Jordi Albanell Tanganelli. 

 
Els escrits s’han incorporat a l’expedient. 
 
La tramitació de l’expedient ha estat realitzada de conformitat amb el que disposen l’article 
162 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; els articles 2 a 223 del RD 500/1990, de 20 d’abril; 
i els articles 3, 19 i 22 del Text refós de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2007, de 28 de desembre. 
 
Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor accidental en relació a les al·legacions 
formulades. 
 
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades en data 24 de maig de 2012 (RE 
783) pel Sr. Ventura Bagaria i Canal, qui actua en nom i representació del Grup Municipal 
d’ERC-IC-AM, d’acord amb l’informe emès a l’efecte pel Secretari-Interventor acctal de 
data 12 de juny de 2012. 
 
Segon.-  Estimar parcialment les al·legacions formulades en data 29 de maig de 2012 (RE 
789) pel Sr. Jordi Albanell Tanganelli, d’acord amb l’informe emès a l’efecte pel Secretari-
Interventor acctal de data 12 de juny de 2012. 
 
Tercer.-  Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Corcó per a l’exercici 2012, el qual resumit per capítols és el següent: 
 
PRESSUPOST 2012 
 
INGRESSOS 
 
1. Operacions no financeres 
 
1.1. Operacions corrents 
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CAPÍTOL I Impostos directes 973.700,00 Euros 
CAPÍTOL II Impostos indirectes 49.000,00 Euros 
CAPÍTOL III Taxes i altres ingressos 635.750,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 476.320,00 Euros 
CAPÍTOL V Ingressos patrimonials 11.660,00 Euros 

 
1.2 Operacions de capital 

 
CAPÍTOL VI Alienació d’inversions reals 20,00 Euros 
CAPÍTOL VII Transferències de capital 370.300,00 Euros 

 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 20,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 118.800,00 Euros 
 Total ingressos  2.635.570,00 Euros  

 
DESPESES 
 
1. Operacions no financeres 
 
1.1. Operacions corrents 
 

CAPÍTOL I Despeses de personal 564.855,00 Euros 
CAPÍTOL II Despeses corrents en bens i serveis 945.430,00 Euros 
CAPÍTOL III Despeses financeres 29.020,00 Euros 
CAPÍTOL IV Transferències corrents 134.005,00 Euros 

 
1.2 Operacions de capital 
 

CAPÍTOL VI Inversions reals 843.400,00 Euros 
 
2. Operacions financeres 
 

CAPÍTOL VIII Actius financers 20,00 Euros 
CAPÍTOL IX Passius financers 118.860,00 Euros 
 Total despeses  2.635.570,00 Euros  

 
Quart.- Aprovar les bases d’execució del pressupost obrants a l’expedient d’aprovació del 
pressupost. 
 
Cinquè.-  Aprovar la plantilla de personal annexa a l’expedient d’aprovació del pressupost 
municipal 
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Sisè.- Insertar el corresponent anunci sobre els acords adoptats definitivament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona, al tauler d’anuncis municipals i al web municipal, amb 
inclusió del pressupost resumit per capítols i la plantilla de personal. 
 
Setè.- Notificar el present acord als interessants en l’expedient als efectes corresponents. 
 
Obert el torn de paraules per part de l’Alcaldia, intervé el secretari accidental per explicar 
quines han estat les al·legacions formulades contra l’acord d’aprovació inicial i les 
motivacions per a la seva estimació o desestimació, d’acord amb el que consta en l’informe 
obrant a l’expedient. Aprofita, al mateix temps, per aclarir alguns dels dutes manifestats per 
part d’alguns regidors en relació a algunes partides durant el Ple en que es produí 
l’aprovació inicial. 
 
Finalitzada aquesta intervenció, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Regidor d’Hisenda, Sr. 
Àlex Montanyà, per si aquest vol donar al Ple alguna explicació en relació al pressupost 
que es proposa aprovar definitivament, essent declinat per part d’aquest. 
 
Sense més intervencions, la proposta es sotmet a votació, essent el resultat de la mateixa 
de cinc (5) vots a favor (Srs. Riera, Castells, Pàmies, Montanyà i Callejón) i cinc (5) vots en 
contra (Srs. Mas, Comas, Matavera i Bagaria, i Sra. Rodrigo). Vista la situació d’empat, 
que persisteix, l’acord és aprovat pel vot de qualitat de l’Alcalde, Sr. Sebastià Riera. 
 
3.- A.P. 028/12.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE L’A JUNTAMENT DE SANTA 
MARIA DE CORCÓ AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA F ESTIVAL 
INTERNACIONAL DE MÚSICA DE CANTONIGRÒS.  
 
Atès que l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó és membre de ple dret de la Fundació 
Privada Festival Internacional de Música de Cantonigròs. 
 
Atès que d’acord amb els estatuts de dita fundació, correspon a aquesta Corporació la 
designació d’un representant en els seus òrgans decisoris. 
 
Per aquests motius, i d’acord amb les facultats que li corresponen, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Designar el Sr. Xavier Pàmies Giménez, regidor de Cultura, com a representant 
de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó en el si de la Fundació Privada Festival 
Internacional de Música de Cantonigròs. 
 
Segon.-  Notificar la present resolució a la Fundació Privada Festival Internacional de 
Música de Cantonigròs, per al seu coneixement i als efectes oportuns. 
 
Tercer.- Fer pública la present resolució mitjançant la inserció dels corresponents edictes 
al taulell d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Es comenta per part de l’Alcaldia el fet que en el seu moment, quan es va fer la designació 
de representants d’aquesta corporació als ens en els qual participa, no es va fer la 
corresponent a aquesta Fundació, i que ara es proposa que sigui el regidor de Cultura, el 
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Sr. Pàmies, qui representi l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó en els òrgans de govern 
de la Fundació. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
4.- A.P. 029/12.- DESIGNACIÓ DE REPRESENTANT DE L’A JUNTAMENT DE SANTA 
MARIA DE CORCÓ A LA FUNDACIÓ GARROTXA LEADER.  
 
Atès que l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó és membre de ple dret de la Fundació 
Garrotxa Leader. 
 
Atès que d’acord amb els estatuts de dita fundació, correspon a aquesta Corporació la 
designació d’un representant en els seus òrgans decisoris. 
 
Per aquests motius, i d’acord amb les facultats que li corresponen, es proposa al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Designar el Sr. Àlex Montanyà Rifà, 1r Tinent d’Alcalde, com a representant de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó en el si de la Fundació Garrotxa Leader. 
 
Segon.-  Notificar la present resolució a la Fundació Garrotxa Leader, per al seu 
coneixement i als efectes oportuns. 
 
Tercer.- Fer pública la present resolució mitjançant la inserció dels corresponents edictes 
al taulell d'anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Igual que en l’acord precedent, es comenta per part de l’Alcaldia el fet que en el seu 
moment, quan es va fer la designació de representants d’aquesta corporació als ens en els 
qual participa, no es va fer la corresponent a aquesta Fundació, segurament motivat per 
l’existència d’un altre ens (una associació) paral·lel a la Fundació, i que ara es proposa que 
sigui el primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, el Sr. Montanyà, qui 
representi l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó en els òrgans de govern de la Fundació. 
 
Sense que hi hagi més intervencions, la proposta és aprovada per unanimitat dels 
presents. 
 
5.- A.P. 030/12.- APROVACIÓ DE DECLARACIÓ POLÍTICA SOBRE EL DRET A VOT 
DELS I LES REPRESENTANTS ELECTES ALS MUNICIPIS.  
 
Exposició de motius 
 
El vot dels regidors i regidores és personal i indelegable. Conciliar la vida laboral amb la 
familiar també ho és. És per això que quan una regidora o regidor està de baixa maternal o 
paternal i no pot accedir al seu espai de treball de manera temporal, per la capacitat 
d’exercir el seu dret de votar en els plens municipals i, per tant, també es perd la 
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representativitat que aquest regidor o regidora comporta i per a la qual va ser escollit o 
escollida. 
 
Segons l’article 14.8 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva 
de Dones i Homes, els Poders Públics han d’establir mesures que assegurin la conciliació 
de la feina i la vida personal i familiar de les dones i dels homes. Segons la disposició Final 
Setena de la mateixa, el govern ha de promoure els acords necessaris per iniciar un 
procés de modificació de la legislació vigent amb la finalitat de possibilitar els permisos de 
maternitat i paternitat dels càrrecs electes. 
 
A aquests efectes, tant el Parlament de Catalunya com el Congrés dels Diputats, ja han 
aprovat diferents modificacions per tal de fer efectiva aquesta llei d’igualtat. Encara als 
Ajuntaments no s’ha adaptat aquesta legislació, el què crea un greuge comparatiu entre els 
diferents òrgans de govern democràtic. 
 
Per aquests motiu, els i les representants electes que es troben en aquesta situació no 
poden votar als plens municipals. 
 
Segons l’informe de l’Observatori de Dret europeu, autonòmic i local de la Universitat de 
Granada sobre els permisos de maternitat dels càrrecs electes, hi hauria 3 maneres de 
poder votar en aquests casos. La primera, per substitució del càrrec electe pel següent de 
la llista de la mateixa candidatura, atenent així a la plena representativitat institucional. La 
segona opció, seria utilitzar les tecnologies actuals com a eines per suplir la presència dels 
edils i poder votar de forma telemàtica. i la tercera i última, delegar el vot en una altra 
persona del consistori. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels 
següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Impulsar la demanda de modificació respecte la Llei de Bases de Règim Local 
que sigui necessària per tal que un càrrec electe pugui exercir el dret de votar en cas de 
baixa per maternitat o paternitat o per malaltia greu, utilitzant un mètode que no comporti 
cap despesa suplementària als ajuntaments. 
 
Segon.-  Demanar a l’Estat que promogui l’acord que permeti exercir el dret de votar en els 
plens municipals mitjançant la manera adient, en els casos de baixa per maternitat o 
paternitat o per malaltia greu. 
 
Tercer.-  Donar trasllat dels acords adoptats a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, i a la Presidència del Parlament de 
Catalunya. 
 
Obre el torn d’intervencions l’Alcaldia, per explicar els motius que porten a presentar 
aquesta proposta davant del Plenari, fent referència a les dificultats que en algunes 
ocasions es troben els càrrecs electes per a l’exercici del dret a vot tal i com aquest està 
configurat actualment. 
 
Intervé el Sr. Bagaria per preguntar com es pensa fer, i que ha d’estar molt ben determinat. 



 

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

 
El Sr. Castells comenta que no es tracta d’això l’acord, atès que cal que hi hagi una 
modificació legislativa que és competència de l’Estat. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per sis  (6) vots a favor (Srs. Riera, Castells, 
Pàmies, Montanyà, Callejón i Bagaria) i quatre (4) abstencions (Srs. Mas, Comas i 
Matavera, i Sra. Rodrigo). 
 
6.- A.P. 031/12.- APROVACIÓ DE LIQUIDACIÓ DEL CÀNON  MUNICIPAL PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE PRES ENTADES A 
INSTÀNCIA DE SOREA (1T 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 1er 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: 
 

- 1er Trimestre de 2012:   1.111,90 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:   - 637,83 Eur 
Quota:         474,07 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 1er trimestre de 2012, d’acord amb 
el detall que seguidament es relaciona: 
 

1er Trimestre de 2012:   1.111,90 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:   - 637,83 Eur 
Quota:         474,07 Eur 

 
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. 
 
Explicada la proposta per part del secretari acctal., i sense que hi hagi més intervencions, 
aquesta és aprovada per unanimitat dels membres del Plenari presents en la sessió. 
 
7.- A.P. 032/12.- RENÚNCIA DE LA SRA. ROSA MARIA PR AT CANAL AL CÀRREC DE 
REGIDORA D’AQUEST AJUNTAMENT.  
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Atès que en data 1 de juny de 2012 (RE 821) la Sra. Rosa Maria Prat Canal ha presentat 
un escrit al Registre General d’aquest Ajuntament, pel qual renuncia a la seva condició de 
regidora de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó. 
 
De conformitat amb el que preveu l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, 
de règim electoral general, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Prendre coneixement de la renúncia de la Sra. Rosa Maria Prat Canal al càrrec 
de regidora d’aquest Ajuntament. 
 
Segon.-  Sol·licitar a la Junta Electoral l’expedició de credencial a favor de la Sra. ALBA 
MOLAS RIFÀ, candidata número 9 de la llista presentada per la candidatura Units per 
Decidir (AUD) a les eleccions municipals del dia 22 de maig de 2011, segons resulta de la 
llista de candidatures publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 26 d’abril 
de 2011, atès que els candidats números 6 (Sr. Martirià Latorre Riu), 7 (Enric Roca Casas) 
i 8 (Sra. Ma. Assumpta Riera Ayats), han presentat la seva renúncia a prendre possessió 
del càrrec. 
 
En el torn d’intervencions, l’Alcalde demana als membres del Ple si algú desitja manifestar 
alguna cosa, sense que cap dels regidors presents prengui la paraula. 
 
Sotmès a votació, l’acord precedent és aprovat per assentiment unànime dels membres del 
plenari presents en la sessió. 
 
Constatat que no hi ha més intervencions, i essent les 20.15 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 


