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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 10/2013  
 
NÚM.: 10/2013 
DATA SESSIÓ: 12 DE NOVEMBRE DE 2013 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 046 a 048. 
HORA: 20.00 HORES 
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL 
 
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ: 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
Sr. Pep Mas Falgueras 
Sr. Antoni Comas Danés 
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Joan Matavera Rifà 
Sr. Josep Castells Casellas 
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez 
Sr. Sebastià Riera Cusí 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sra. Alba Molas Rifà 
 
SECRETARI-INTERVENTOR:  
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. 046/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES A CTES DE SESSIONS 
ANTERIORS. 
 

• Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 05/2013,  de 10 de setembre de 2013 
• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 06/ 2013, de 30 de setembre de 

2013 
• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 07/ 2013, de 5 d’octubre de 

2013 
• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 08/ 2013, de 10 d’octubre de 

2013 
• Esborrany de l’acta de la sessió extraordinària 09/ 2013, de 31 d’octubre de 

2013 
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Sense que es formulin més esmentes, les actes són sotmeses a consideració del plenari, 
resultant aprovades per unanimitat dels presents. 
 
2.- A.P. 047/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMP TE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2012.  
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2012 van ser sotmesos a informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual va emetre el seu dictamen aprovador en data 30 
de setembre de 2013. Exposat el Compte General al públic, en el Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 14 d’octubre de 2013, al Taulell d’Edictes de la Corporació 
i al web municipal, pel període reglamentari, no s'hi ha formular reclamacions, al·legacions 
ni observacions. 
 
Com que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 
212 del Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó 
l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.- Aprovar definitivament el compte general del pressupost de l’any 2012 de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, juntament amb tota la documentació que s’hi 
adjunta. 
 
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la 
Corporació -Il·lm. Sr. Àlex Montanyà i Rifà- per a l’atorgament dels documents necessaris 
per donar efectivitat al present acord. 
 
Tercer.-  Rendir els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2012, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que 
determinen els articles esmentats en la part expositiva. 
 
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, el Sr. Pep Mas, en nom del grup de 
Convergència i Unió, anuncia que s’abstindran, atès que no van poder assistir a la sessió 
de la Comissió Especial de Comptes. 
 
Sense que hi hagi més intervencions per part dels membres del Plenari, la proposta es 
sotmet a votació, resultant aprovada per sis (6) vots a favor (Srs. Montanyà, Callejón, 
Bagaria, Castells, Pàmies i Riera) i quatre (4) abstencions (Srs. Mas, Comas i Matavera, i 
Sra. Rodrigo). 
 
3.- A.P. 048/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LI QUIDACIÓ DEL CÀNON 
MUNICIPAL PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’A IGUA POTABLE 
PRESENTADA A INSTÀNCIA DE SOREA (2N TRIMESTRE DE 20 13). 
 
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 2n trimestre de 2013, amb la quota que resulta a favor d’aquest consistori, 
adjuntant-se també l’estat de comptes actual. 
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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: 
 

2n Trimestre de 2013:    1.248,44 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:    - 637,83 Eur 
Quota:          610,61 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 2n trimestre de 2013, d’acord amb 
el detall que seguidament es relaciona: 
 

2n Trimestre de 2013:    1.248,44 Eur 
Compensació 50 % ETAP Manlleu:    - 637,83 Eur 
Quota:          610,61 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. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels deu (10) membres del Ple presents en la sessió. 
 
4.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els 
números 119/2013 a la 156/2013, dictades entre els dies 9 de setembre i 12 de novembre 
de 2013. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
El Sr. Riera pregunta sobre els canvis que hi ha hagut en els darrers dies en la 
configuració de l’equip de govern. 
 
El Sr. Alcalde l’informa que, tal i com consta en les Resolucions, el Sr. Bagaria ha entrat a 
formar part de l’equip de govern municipal. 
 
El Sr. Castells pregunta pel fet que hi hagi un regidor de Sant Martí Sescorts i en canvi no 
n’hi hagi de Cantonigròs. Com es lliga això ? Quines funcions té ? 
 
El Sr. Alcalde li respon que a l’actual equip de govern hi ha dos regidors que resideixen a 
Cantonigròs, el Sr. Callejón i la Sra. Molas, i que la gent els utilitza a ells d’enllaç, pel que 
no s’ha cregut convenient fer el nomenament d’una persona concreta. En canvi, en el cas 
de Sant Martí Sescorts sí que s’ha cregut oportú fer aquest nomenament, com a referent 
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del govern municipal en aquest nucli de població, sense que això representi la delegació 
d’unes competències específiques. 
 
El Sr. Castells posa relleu en el fet que aquest fet s’havia acceptat que no fos així en 
l’acord entre CiP i AUD, i pregunta si ara això ha canviat? 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí, que ha canviat i s’ha cregut oportú fer-ho així. 
 
El Sr. Riera pregunta ara sobre les dues últimes resolucions, la incoació d’expedient per a 
la provisió del lloc de treball d’arquitecte municipal i dels serveis de medi ambient. 
 
El Sr. Alcalde li respon que si li sembla bé, ho comentaran després, en l’apartat de precs i 
preguntes. 
 
5.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL.  
 
Es dóna compte al Ple de les acords adoptats per la Junta de Govern Local números 
141/2013 a 199/2013; adoptats en sessions de dates 3, 10, 17 i 24 de setembre; 1 i 21 
d’octubre; i 4 de novembre de 2013. 
 
Els membres del Ple es donen per assabentats. 
 
El Sr. Castells, fa referència a l’acord pel qual s’estableix l’exempció en l’ICIO i la Taxa per 
llicències urbanístiques per a aquelles actuacions derivades de l’esclafit (en realitat es 
tracta d’una resolució de l’alcaldia). 
 
El Secretari li respon que s’ha seguit el mateix criteri que en altres ajuntaments de l’entorn 
igualment afectats, a l’empara de les competències atribuïdes a l’alcaldia en el casos de 
força major. 
 
El Sr. Castells indica que creu que hauria estat bé ratificar per Ple aquest acord. 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Obert el torn de precs i preguntes per part de l’alcaldia, es produeixen les intervencions 
dels membres del Ple que s’indiquen a continuació: 
 
El Sr. Castells inicia el torn d’intervencions fent consta que li sembla bé la iniciativa de 
publicar un resum del Ple anterior a la pàgina web municipal, tot i que hi ha trobat a faltar 
alguns punts que també s’hi van tractar. 
 
Igualment el Sr. Castells pregunta sobre la notícia en relació a la xarxa de wifi, i diu que ell 
té dubtes formals sobre aquest tema. Pregunta sobre qui ofereix el servei de pagament, si 
és l’Ajuntament o l’empresa Gurbtec. 
 
El Sr. Alcalde li comenta que expressament no es va posar el nom de cap empresa, que 
simplement s’informa del servei, el pugui oferir aquesta empresa o altres. 
 
El Sr. Castells creu que seria convenient que s’establís en un conveni qui assumeix els 
costos de reparació de les instal·lacions. Que en aquest cas, qualsevol relació s’hauria 
d’establir entre l’Ajuntament i la fundació, i en cap cas amb l’empresa, ja que aquest fet 
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podria comportar problemes de legalitat i en relació altres contractes amb empreses 
subministradores de serveis de telecomunicacions. Diu que efectivament, el tema estava 
iniciat mentre ell era regidor de l’equip de govern, però que no es va concloure. Pregunta 
sobre a càrrec de qui anirà l’antena de Cantonigròs. 
 
El Sr. Alcalde li respon que el pressupost va ser acceptat quan el Sr. Castells era a l’equip 
de govern. 
 
El Sr. Mas intervé per explicar que el suport de l’Ajuntament, iniciat quan ells eren al 
govern municipal, era i és per donar accés a internet allà on la xarxa convencional no 
arribava. Posa d’exemple els molts problemes que hi havia a Cal Vidrier. Comenta que la 
xarxa es va iniciar per Sant Martí Sescorts i que aquesta s’havia d’anar ampliant. El servei 
el va oferir una empresa de Torelló, i els que s’hi volien afegir només havien de comprar 
l’aparell receptor. 
 
El Sr. Castells insisteix en el tema del pagament, de qui i a qui. Conclou indicant que ell 
entenia que el tema ja estava tancat, fent referència a les instal·lacions. 
 
El Sr. Pàmies alerta que es barreja una fundació amb empreses amb ànim de lucre, fet que 
cal vigilar, diu, pel fet que no s’estigui afavorint a una empresa concreta. 
 
El Sr. Alcalde li respon que en aquest sentit estan d’acord. Recorda que no s’obliga a ningú 
a contractar el servei de pagament. I que per evitar afavorir a una empresa concreta es va 
intentar parlar (s’entén que en època del govern de CiP i AUD) amb Octava Ona, fet que 
no es va aconseguir mai. 
 
El Sr. Castells adverteix que l’ajuntament pot tenir problemes pel fet de convertir-se en 
prestador de serveis  de telecomunicacions. 
 
Ara, en relació a la resolució de contractació d’un arquitecte municipal, el Sr. Castells 
pregunta per què es va contractar a aquest i no a un altre. 
 
El Sr. Alcalde li respon que hi va haver diverses entrevistes. 
 
El Sr. Mas pregunta si aquesta persona té alguna experiència com a arquitecte municipal. 
 
El Sr. Alcalde li respon que si bé ha fet treballs per l’administració, en la gestió de llicències 
no. 
 
El Sr. Castells fa esment a possibles causes d’incompatibilitat d’aquesta persona. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’hagin posat de manifest, no. 
 
El Sr. Riera intervé per dir que considera l’Altaveu municipal com una bona eina, i pregunta 
si substituirà al Butlletí municipal. 
 
El Sr. Alcalde li respon que no. 
 
El Sr. Riera diu que no obstant això van trobar-hi a faltar algunes informacions, com ara el 
cessament dels tècnics. Pregunta si s’han valorat les possibles conseqüències 
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econòmiques d’aquest fet. També pregunta sobre el tercer tècnic que està en una situació 
similar i que no s’ha tractat de la mateixa manera, fent esment també a les resolucions 
d’incoació d’expedient per a la contractació d’un arquitecte municipal i dels serveis de medi 
ambient. 
 
El Sr. Alcalde li respon que tindran resposta al seu escrit i també en el butlletí. 
 
El Sr. Riera diu que li sembla que aquest no és el sistema. 
 
Continua el Sr. Riera preguntant sobre les subvencions de la Xarxa Barcelona, en relació a 
l’atorgada per a la redacció dels projectes tècnics de sanejament, i sobre la discussió sobre 
si el suport era tècnic o econòmic. Recorda la responsabilitat que està assumint 
l’Ajuntament en relació a aquest assumpte, atesa la manca de tractament de les aigües 
residuals d’una part important del municipi. 
 
El Sr. Alcalde li respon que dies enrere es varen entrevistar amb la Sra. Rosa Carner, del 
Departament de Governació, i que arran d’això varen veure que entre les sol·licituds 
formulades per l’Ajuntament se n’hi havia afegit una que desconeixien , en relació a unes 
canonades d’aigua. 
 
El Sr. Castells li diu que es va posar de manifest que hi havia unes  certes de mancances 
en la xarxa municipal, que donaven com a resultat una alta concentració de plom en 
determinats punts. 
 
El Secretari informa que aquest matí ha parlat amb Diputació d’aquest tema, que encara 
no l’ha pogut comentar amb l’Alcalde, però que li han comentat que si es tirava endavant el 
canvi de destí per tal que el suport fos econòmic recomanaven demanar també un canvi 
d’anualitat, mentre que si es mantenia el suport tècnic aquest canvi no era necessari. 
 
La Sra. Rodrigo diu que ells tenen dos comentaris a fer, el primer en relació al referèndum 
sobre el canvi de nom del municipi, que segons el que es va dir en la xerrada informativa 
no caldria fer-lo. Pregunta que es pensa fer en relació a aquest tema. 
 
El Sr. Alcalde respon que parlar amb els promotors de la proposta per veure què es 
decideix fet i en quins terminis. 
 
El Sr. Castells diu que la legalitat és un problema d’aquest país. El tema de la consulta no 
és un problema, ja que la decisió correspon al Ple de l’Ajuntament, que l’únic que es pretén 
els que els membres de l’Ajuntament estiguin moralment condicionats per la presa de la 
decisió. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ells no actuaran al marge de la Llei. 
 
El Sr. Mas pregunta si l’equip de govern actual ho vol fer, atès que en el Ple que això es va 
aprovar no hi eren. 
 
El Sr. Alcalde li respon que sí. 
 
El Sr. Castells recorda que en una reunió posterior ja va quedar clar el compromís d’AUD 
en aquest tema. 
 
El Sr. Pàmies diu que si és així, ja es podria demanar ? 
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El Sr. Castells diu que l’alegalitat no significa actuar al marge de la legalitat. 
 
La Sra. Rodrigo pregunta sobre la central de biomassa, si es començaran les obres ara a 
l’hivern. 
 
El Sr. Alcalde li respon que s’ha requerit a l’empresa que va presentar l’oferta més 
avantatjosa que aporti la documentació que la llei estableix. 
 
En el mateix sentit, el secretari informa que té un termini de 10 dies per presentar-la i 
posteriorment es farà l’adjudicació, que caldrà fer l’acta de replanteig i després es podran 
iniciar les obres. 
 
La Sra. Rodrigo pregunta sobre una de les factures que consten com a aprovades, de 
Masramon, que correspon a la inauguració del pavelló, però que en canvi consta entrada el 
dia 31 d’octubre de 2013. 
 
El Sr. Alcalde comenta que la factura era a l’Ajuntament, però que no s’havia pagat. Per 
aquest motiu, l’empresa la va tornar a entrar i ara s’ha pagat. 
 
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.50 
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       Àlex Montanyà i Rifà 


