ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 011/2008
DATA SESSIÓ: 27 de novembre de 2008
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: AAPP 082 - 095
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:30 A LES 22:15 HORES
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Josep Mas Falgueras
Jaume Serra Farrés
Antoni Comas Danés
Josep Castells Famada
Mª Assumpta Rodrigo Carbó
Àlex Montañà Rifà
Ramon Codina Vinyets
Elisa Crehuet Wemmberg
Josep Vilargut Matavacas
Josep Castells Casellas
Ventura Bagaria Canal
DURANT LA SESSIÓ:
Cap
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Cap
SECRETARI
Jordi Tena i Galindo
A.P.-82.-MOCIÓ EN DEFENSA DE LES FINANCES LOCALS DAVANT DEL DEBAT
DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT PEL 2009
Ja fa molt de temps que és del tot palpable la necessitat de la modernització del sistema
local a catalunya, com a tot l’Estat, especialment en la definició d’un model de finançament
suficient i transparent per atendre les necessitats d’una societat moderna, canviant i
complexa.
Atès que la concreció d’aquest nou sistema de finançament local –al que des del
municipalismo no renunciem, com es va manifestar a Catalunya en l’acte conjunt de la
FMC i ACM del passat 10 de setembre al Palau de la Generalitat- és una fita que no
sembla que es pugui concretar de manera inmediata.
Atès que l’actual situació de crisi econòmica, exigeix austeritoat i responsabilitat als
ajuntaments, però també exigeix més protagonisme dels mateixos en les polítiques socials
de proximitat i, en conseqüència, més disponibilitat de recursos incondicionats de la que
disposem.
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Atès que la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2009 contemplen
pràcticament la congelació dels fons destinats als governs locals, respecte dels
pressupostos anteriors.
Atès que les polítiques socials es fan als pobles i ciutats, i que no podem aceptar que
l’estat aboqui als ajuntaments a reduir les seves prestacions com a conseqüència de no
poder-ne fer front pressupostàriament, degut a la insuficiencia crònica de les transferències
de l’Estat agreujada en l’actual situació de crisi per una generalitzada i important caiguda
dels ingressos de l’activitat econòmica i l’urbanisme.
Atès que, mentre que les Comunitats autònomes poden adaptar la seva política
pressupostària al cicle econòmic i, en casos de crisi econòmica com l’actual, poden fer una
utilització responsable del déficit públic, als ajuntaments del nostre país no els és posible
fer-ho de la mateixa manera, el que comporta que no es puguin tirar endavant projectes
d’inversions previstos.
Atès, doncs, que el debat actual de la proposta pressupostària de l’Estat per al 2009 pot
condicionar greument les finances immediates dels ens locals, fent-les retrocedir en un
moment en què els governs locals hauran de respondre a unes majors necessitats de la
seva ciutadania en el terreny de la proptecció social i de l’ocupació.
El grup municipals Cabrerès i Progrés propasa l’adopció dels següents acords per part del
ple municipal:
Primer.- Manifestar el rebuig del Ple municipal a la congeslació de transferències de l’Estat
als ens locals, prevista al projecte de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2009.
Segon.- Instar al Govern de l’Estat a que modifiqui aquestes previsions i inclogui en la
proposta definitiva dels PGE un increment de transferències als Ajuntaments similar a la
dels darrers anys i, en cap cas, inferior a l’increment de l’IPC interanual previst, per tal de
que els Ajuntaments puguin fer front a les noves necessitats de la ciutadania generades
per la profunda crisi econòmica.
Tercer.- Instar al Govern de l’Estat a la urgent modificació de la Llei General d’estabilitat
Pressupostària (LLGEP) de manera que es permeti major nivell d’endeutament, per tal
d’afrontar les Inversions previstes, en aquells ajuntaments que tinguin capacitat financera
d’assumir-ho per mantenir uns nivells d’endeutaments actuals per sota del màxim previst a
la normativa. Mentre aquesta modificació no sigui aprovada, proposem que el Govern de
l’Estat aprovi la suspensió de la LLEGP.
Quart.- Adherir-se a la petició conjunta de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), al Govern de l’Estat, de la creació
d’un fons específic que permeti retornar l’IVA pagat per les Inversions efectuiades pels
Ajuntaments, amb l’obligatorietat de reinvertir-los en noves inversions als seus municipis.
Cinquè.- Demanar que els lliuraments a compte als ajuntaments es facin amb el mateix
criteri que a les comunitats autònomes, és a dir, que se’ls apliqui el 98% del que els
correspon en comptes del 95% com fins ara.
Sisè.- Traslladar els presents acords al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats
Diputades, als Grups Parlamentaris del Congrés, a la Federació de Municipis de Catalunya
i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
La proposta s’aprova per unanimitat.
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A.P..-83.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2007
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2007, cal elaborar el compte general de l’entitat local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica,
complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de maig
de l’actual exercici, la qual cosa no ha estat posible per les dates en què Diputació ha
tancat la comptabilitat de l’exercici 2007.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2007 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 4 de
setembre de 2008. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 234, de data 29 de setembre de 2008, pel període reglamentari, no s’hi han formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Compte general de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2007,
integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 6.726.052,02 €, un passiu de
6.726.052,02 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 591.837,15 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 591.837,15 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
2.160.287,74 €, unes obligacions pendents de pagament de 2.092.832,79€, uns romanents
totals de 3.513.654,44 € i un resultat pressupostari ajustat de 270.315,12 €.
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- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 144.292,25 € i unes obligacions pendents de pagament de 123.556,30 €.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 303.107,79 €.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els crèdits
pressupostaris per un import total de 0 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per a
despeses generals de 297.939,07 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
8.599,97 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha
un saldo pendent de pagament de 39.840,29 €.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de
5.606.487,23 € i el de despeses, de 5.606.487,23 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 0 €.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 0 € i un total de baixes
d’obligacions de 0 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en cas
de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 303.107,79 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors de
140.804,43 € i un total de creditors de 588.266,05 €.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2007, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els
articles mencionats en la part expositiva.
El Sr. Castells Casellas pregunta si es tracta del document ja aprovat provisionalment.
Secretaria respon que la Comissió de Comptes n’havia aprovat un dictamen favorable i
que, d’altra banda, el Compte General inclou la liquidació del Pressupost, ja aprovada.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-84.-NOMENAMENT DE REPRESENTANT AL CONSELL ESCOLAR DEL CEIP “EL
CABRERÈS”
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De conformitat amb el Decret 317/2004, de 22 dejuny, pel qual es regula la constitució i la
composició del consell escolar, i tal com estableix el capítol 2, que determina el
procediment per a l’elecció dels membres dels consells escolars dels centres docents
públics de nivell no universitari de Catalunya, cal que aquest Ajuntament faci nomenament
d’un representant al Consell Escolar del CEIP “El Cabrerès”.
El Sr. Castells Casellas, en representació del grup Cabrerès i Progrés, demana que
s’incorpori a la proposta d’acord que el Regidor d’Educació sol·liciti poder participar en
Consell Escolar de l’IES “Miquel Martí i Pol” de Roda de Ter, en tant que hi ha un nombre
important d’alumnes de L’Esquirol.
Per aquest motiu, es proposa al Ple:
Primer.- Nomenar el Regidor d’Educació, Sr. Ventura Bagaria Canal, representant de la
Corporació al Consell Escolar del CEIP “El Cabrerès”.
Segon.- Notificar l’adopció del present acord al CEIP “El Cabrerès” als efectes oportuns.
Tercer.- Que el Regidor d’Educació sol·liciti al Consell Escolar de l’IES “Miquel Martí i Pol”
de Roda de Ter participar en les reunions que celebri aquest òrgan.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-85.- RATIFICACIÓ DE L’ELEVACIÓ A DEFINITIVA DE L’ADJUDICACIÓ DEL
CONTRACTE PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA LLAR
D’INFANTS”
L’Alcaldia d’aquest Ajuntament ha adoptat la següent resolució en data 3 de novembre de
2008, per la qual s’eleva a definitiva l’adjudicació del contracte per a l’execució de l’obra
“Construcció d’una nova llar d’infants”:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 301/08
Santa Maria de Corcó, 3 de novembre de 2008
Mitjançant acord de Ple d’aquesta Corporació, adoptat en sessió extraordinària de data 19
de juny de 2008, es va convocar el procediment negociat amb publicitat per contractar
l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de
la Província núm.157, de data 1 de juliol de 2008 i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 5166, de 4 de juliol de 2008. Posteriorment, el plec de clàusules va ser
modificat i es va tornar a convocar el procediment, mitjançant acord de Ple de 22 de juliol
de 2008, amb anunci, corregit, al BOP núm.184, de dia 1 d’agost de 2008, i DOGC
núm.5186, de dia 1 d’agost de 2008.
Constituïda la Mesa de contractació el 10 de setembre de 2008, prèvia notificació als
licitadors, la Mesa acorda excloure les empreses Construccions Prhosa i Construccions
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Caler SA per manca de documentació no subsanable, requerir Seclasa Constructora
perquè subsani un defecte formal en termini de deu dies hàbils, i remetre la documentació
de les pliques als tècnics municipals per tal que emetin informe de valoració.
En data 22 de setembre de 2008, vist l’informe tècnic, la Mesa de contractació formula
proposta d’adjudicació provisional a la unió temporal d’empreses Construccions Mircar SLConstruccions Solà Font SL.
Per acord de Ple de 25 de setembre de 2008, s’adjudica provisionalment el contracte
d’obres a la unió temporal d’empreses Construccions Mircar SL-Construccions Solà Font
SL.
Atès que la unió temporal d’empreses ha aportat la documentació exigida per l’article 135.4
de la Llei 30/2007 i la documentació constitutiva de la unió temporal d’empreses.
Atès que l’article esmentat dóna un termini de deu dies a l’Ajuntament perquè elevi a
definitiva la contractació, a comptar des de l’endemà de finalització del termini perquè el
contractista aporti la documentació exigida.
Atesa la urgència a elevar a definitiva la contractació, i per iniciar les obres, i que no hi ha
temps per convocar un Ple on adoptar l’acord.
RESOLC:
Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres
“Construcció d’una nova llar d’infants”, aprovada provisionalment en sessió plenària
ordinària de 25 de setembre de 2008 en favor de la unió temporal d’empreses
Construccions Mircar SL-Construccions Solà Font SL, amb un pressupost d’adjudicació de
629.881,25 euros.
Segon.- Sotmetre a ratificació del Ple la present resolució en la propera sessió que se
celebri.
Tercer.- Requerir l’adjudicatari perquè en la data i l’hora assenyalada acudeixi a la
signatura del contracte.
Així ho disposo,
L’Alcalde,
Signat,Josep Mas Falgueras

El Secretari,
que en dona fe
Signat,Jordi Tena i Galindo”

Es proposa al Ple:
Primer.- Ratificar la Resolució de l’Alcaldia, de 3 de novembre de 2008, per la qual s’eleva
a definitiva l’adjudicació del contracte per a l’execució de l’obra “Construcció d’una nova llar
d’infants” a favor de la unió temporal d’empreses Construccions Mircar SL-Construccions
Solà Font SL.
Segon.- Notificar el present acord als interessats amb el corresponent peu de recursos.
Tercer.- Donar publicictat al present acord mitjançant la inserció d’un anunci al Butlletí
Oficial de la Provincia, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a la pàgina web de la
Corporació i al tauler d’anuncis municipal.
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El Sr. Castells Casellas comenta que a l’expedient hi figura una proposta d’homoraris
d’Arquitecte Tècnic i la resolució de nomenament, i el mateix per a l’Arquitecte superior,
que farà funcions també de coordinador de seguretat i salut. Seguidament, pregunta si el
cost de la coordinació es troba al marge del cost del projecte, perquè si no hi és inclòs hi
ha tota una sèrie de despeses que es van sumant al projecte. Afegeix que s’havia dit que
era car mantenir un arquitecte en plantilla, i pregunta que, si ara al cap de l’any se li
paguen 100.000 euros per les seves funcions, quant cobraria si estigués en plantilla.
El Sr.Alcalde respon que efectivament són costos fora del projecte, i afegeix que els
tècnics abans només venien unes hores, però que en començar a fer projectes els costos
en serveis tècnics s’han incrementat. Explica també que es pot plantejar tenir arquitecte en
plantilla, però que cal tenir en compte que a l’Ajuntament no disposarien dels mitjans
materials i personals de què disposen en els seus despatxos propis.
El Sr. Vilaregut diu que caldria plantejar-se contractar un arquitecte municipal, afegint el Sr.
Castells Casellas que potser seria més barat en l’època actual.
El Sr. Alcalde respon que els tècnics que ara treballen per a l’Ajuntament no són cars.
El Sr. Castells Famada intervé i explica que els arquitectes han de subcontractar moltes
vegades, perquè no ho dominen tot.
El Sr. Castells Casellas demana que en futures obres es recordi que hi ha costos que
corresponen a tècnics.
El Sr. Alcalde respon que així ho farà, i que de fet considera que seria més positiu que als
pressupostos dels projectes constessin totes les despeses.
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat.

A.P.- 86.- ACCEPTACIÓ D’AJUDES I DE NORMATIVA DEL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC) 2008-2012 EN RELACIÓ AMB L’OBRA
“CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA LLAR D’INFANTS”
De conformitat amb el Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2008-2012, la justificació dels ajuts
per a actuacions requereix, entre altres tràmits, l’adopció d’un acord d’acceptació dels ajuts
i de la normativa aplicable.
En tant que l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, la qual té assignat un ajut de
euros en el marc del Programa General del PUOSC 2008-2012, ha estat adjudicada
definitivament, es proposa al Ple:
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Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita
i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè l’obra
“Construcció d’una nova llar d’infants” s’executi amb normalitat i designar les persones
següents:
Director facultatiu: Rafael Rierola Moscoso
Títol professional: Arquitecte Superior
Tècnic col·laborador: Joan Portavella Ylla
Títol professional: Arquitecte Tècnic
Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclussiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació
s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb carácter definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
especificada a continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament
d’aquesta actuació.
Dades de la partida pressupostària
Número
Any del pressupost
1 422 62000
2008
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P. 87.-RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE CALENDARIS FISCALS PER A
L’EXERCICI 2009
L’Alcaldia d’aquest Ajuntament ha adoptat la següent resolució en data 17 de novembre de
2008, en relació amb l’aprovació dels calendaris fiscals per a 2009, segons proposta de
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 310/08
Santa Maria de Corcó, 17 de novembre de 2008
Vista la proposta efectuada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona sobre els calendaris fiscals per a l’any 2009, que es concreta de la forma
següent:
Impost/taxa
Data inici voluntari
Data fi voluntari
Impost vehicles tracció mec.
02/02/2009
04/06/2009
IBI urbana
03/04/2009
04/06/2009
IBI rústica
04/09/2009
05/11/2009
IBI característiques espec.
04/09/2009
05/11/2009
IAE
04/09/2009
05/11/2009
Taxa recollida escombrar.
04/09/2009
05/11/2009
Taxa r. escombraries com.
04/09/2009
05/11/2009

Carrer Nou, 1. 08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:

st.m.corco@diba.es

Taxa r. escombraries ind.
Taxa servei cementiri
Taxa entrada vehicl./guals
Taxa ocupació via pública

04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009

05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009
05/11/2009

RESOLC:
Primer.- Aprovar els calendaris fiscals per a l’exercici 2009 amb les dates que figuren en
els antecedents de la present resolució.
Segon.- Que s’efectuin els tràmits necessaris per tal que s’executi la present resolució.
Tercer.- Sotmetre la present resolució a ratificació del Ple en la propera sessió plenària
que se celebri.
Així ho disposo,
L’Alcalde,
Signat,Josep Mas Falgueras

El Secretari
que en dóna fe
Signat, Jordi Tena i Galindo”

Atès el termini per aprovar els calendaris fiscals per a 2009, s’ha realitzat per resolució
d’Alcaldia. Per tant, es proposa al Ple:
Únic.- Ratificar la resolució d’Alcaldia 310/2008, de 17 de novembre, per la qual s’aproven
els calendaris fiscals per a l’exercici 2009.
El Sr. Castells Casellas diu que no pot votar a favor perquè no consta que l’equip de
govern hagi parlat sobre la possibilitat de consultar-ho als ciutadans, o d’un sistema de
fraccionament per als pagaments.
El Sr. Montañà respon que s’ha consultat la possibilitat del fraccionament amb l’Organisme
de Gestió Tributària, i que no hi ha problema al respecte, ja que els ciutadans poden
demanar-ho sempre que puguin domiciliar els pagaments.
Dit això, la proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-88.- RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM.1 I ÚNICA DE
L’OBRA “REPOSICIÓ DE SERVEIS A LA CARRETERA D’OLOT, A CANTONIGRÒS”
L’Alcaldia d’aquest Ajuntament ha adoptat la següent resolució en data 17 de novembre de
2008, per la qual s’aprova la certificació núm. 1 i única de l’obra “Reposició de serveis a la
carretera d’Olot, a Cantonigròs”:
“RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA 313/08
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Santa Maria de Corcó, 19 de novembre de 2008
En sessió plenària de data 8 de novembre de 2007 es va adjudicar l’obra “Reposició de
serveis de la carretera d’Olot a Cantonigròs” a l’empresa SOREA SA, essent nomenat
director facultatiu de l’obra el senyor Enric Vilaregut Sàez.
Efectuada l’execució de l’obra, la direcció facultativa ha emès la primera i única certificació,
per import de 114.600,00 euros, datada el 28 de juliol de 2008.
Vista la certificació de referència,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la primera i única certificació de l’obra “Reposició de serveis de la
carretera d’Olot a Cantonigròs”, datada el 28 de juliol de 2008, i amb un import de
114.600,00 € (cent catorze mil sis-cents 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, diligenciada, als efectes oportuns.
Quart.- Ratificar la present resolució en la primera sessió plenària que se celebri.
Així ho disposo,

L’Alcalde,
Signat,Josep Mas Falgueras

Davant meu,
El Secretari
Signat,Jordi Tena i Galindo”

Es proposa al Ple:
Únic.- Ratificar la resolució d’Alcaldia 313/2008, de 19 de novembre, per la qual s’aprova
la certificació núm. 1 i única de l’obra “Reposició de serveis a la carretera d’Olot, a
Cantonigròs”:
El Sr. Castells Casellas pregunta si l’obra està acabada i si s’ha pagat.
El Sr. Alcalde respon que l’obra s’ha acabat, però que no s’ha pagat perquè calia aprovar
aquesta certificació a fi de cobrar l’import de la corresponent subvenció.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-89.- MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE LA SARDANA COM A “DANSA
NACIONAL DE CATALUNYA”
Atès que la sardana, com a expressió popular de la identitat catalana, té un arrelament al
Principat de Catalunya.
Atès que de la sardana se n’extreuen un seguit de valors democràtics i a favor dels drets
humans defensats pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerancia, la integració, la
igualtat, la germanor i la solidaritat. Tot, des d’una perspectiva intergeneracional, de
defensa de la igualtat de drets home-dona i sense distinció de classe social i ètnia.
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Atès que, a nivell popular, es reconeix la sardana, i el moviment social que la promou, la
seva tasca en pro de la democràcia i la considera com un element de vertebració.
Es proposa al Ple:
Primer.- Demanar formalment al Parlament de Catalunya i als diputats que en forrmen part
que es declari la sardana com a dansa nacional de Catalunya.
Segon.- Notificar el present acord al Parlament de Catalunya i a la Federació Sardanista
de Catalunya als efectes oportuns.
La proposta s’aprova per unanimitat.

A.P.-90.-MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST 25 DE NOVEMBRE DE 2008
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: UN PROBLEMA DE TOTES I TOTS
Atès que el proper 25 de novembre de 2008, és el Dia Internacional contra la violència
envers les dones, les diputacions i el ajuntaments, volem expressar el nostre condol per la
mort de
Rebeca, Sanae, Rosa, Fostine Marine, Fàtima, Federica, Diana Gisela, Fuensanta i una
nena de 6 anys
Víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2008.
Atès que la violència, a més d’atemptar contra els drets fonamentals de les dones, la seva
autonomia i llibertat, constitueix un atac frontal contra els fonaments de qualsevol societat, i
minva la integritat individual i col·lectiva de totes les persones que la integren.
Atès que volem, també, renovar públicament el nostre compromís quotidià en l’eradicació
d’aquesta violència.
Atès que volem transmetre un alè d’esperança, atès que, malgrat la persistència de la
violència en la nostra societat i en la vida de les dones, avui gaudim de noves eines que
els reconeixen més drets i comptem amb més instruments per fer front a aquesta
problemàtica.
Atès l’aprovació per unanimitat per part del Parlament de Catalunya, el passat mes d’abril,
de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Atès que aquesta és una llei integral sorgida de la participació i experiència de les
mateixes dones que han viscut situacions de violència, així com dels grups de dones,
partits polítics i agents socials implicats en aquest greu problema social, representa un
importantíssim pas endavant en el seu abordatge.
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Per tot això, les institucions públiques de Catalunya continuem expressant:
-

-

La nostra condemna a totes les manifestacions de la violència masclista, ja que es
tracta d’un atemptat contra els drets humans i, com a tal, ha de ser considerat
socialment intolerable .
Els nostres esforços vers la sensibilització i detecció de qualsevol situació de
violència contra les dones. En aquest sentit, resulta essencial continuar generant
estratègies educatives allunyades dels estereotips sexistes, treballar en la
prevenció de la problemàtica, de manera especial, amb el poble jove, així com
potenciar el paper pedagògic dels mitjans de comunicació social.

-

La necessitat de continuar avançant en la implantació de la perspectiva de gènere i
de les dones per tal que aquestes puguin gaudir plenament dels seus drets de
ciutadania, tot avançant en el foment de la seva participació en les polítiques
públiques.

-

La prioritat de seguir treballant per atendre totes les dones que pateixen violència i
els seus fills i filles, esmerçant tots els recursos necessaris.

-

La importància de millorar els mecanismes de coordinació, col·laboració i
cooperació entre tots els àmbits públics i privats competents i responsables
respecte l’abordatge de la violència contra les dones.

Finalment, encoratgem a totes les dones que es trobin en qualsevol situació de violència
masclista que reclamin tot l’ajut que necessitin. Demanem a tota la societat la tolerància
zero davant de qualsevol manifestació d’aquesta violència. És un problema de tots i totes.”
Per tot això, es proposa al Ple:
Primer.- Adherir-se al Manifest contra la violència masclista: un problema de totes i tots,
acceptant tots els compromisos i manifestacions que s’hi formulen, consensuat entre la
Generalitat de Catalunya, les Diputacions i les dues entitats municipalistes.
Segon.- Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
El Sr. Castells Casellas comenta que la moció s’ha formulat des d’entitats, els membres de
les quals no han respectat la paritat home-dona en els seus respectius partits polítics.
La proposta s’aprova per unanimitat.

A.P.-91.-MOCIÓ PEL REQUERIMENT A L’ESTAT ESPANYOL DE RECURSOS PEL
FINANÇAMENT DE LA LAPAD
La LAPAD (Llei per l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, més coneguda com
a llei de dependència) és una dels grans avenços que s’han realitzat per la universalització
dels serveis socials i un gran pas endavant per construir el quart pilar de l’estat del
benestar.
El desplegament de la LAPAD a Catalunya, iniciat el mes de maig del 2007, ha seguit un
model descentralitzat i clarament municipalista en atorgar als municipis la darrera paraula
en l’elaboració del Plans individuals d’atenció (PIA); acomplint així una reivindicació
històrica del municipalisme. D’aquesta manera, s’ha potenciat el paper dels serveis socials
municipals i la seva proximitat amb els veïns.
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La implantació de la Llei ha suposat un esforç molt gran pels municipis, amb increments de
plantilles i recursos dels serveis socials municipals. Un procés d’implantació, no absent de
les dificultats que comporta el desplegament de nous serveis. Evidenciant en alguns
moments de falta d’agilitat i coordinació administrativa. Tot i així en aquest moment els
serveis socials municipals porten elaborats més de 31.000 PIA, veïns i veïnes del nostres
municipis que gaudeixen dels serveis i prestacions de la llei.
L’aprovació de la llei es va fer amb el compromís que el finançament de les prestacions de
la dependència seria compartida a parts iguals entre l’Estat i les comunitats autònomes.
Les aportacions de la Generalitat en aquest any 2008 serà de 370 milions i per part de
l’Estat només de 113 milions. Les previsions són que si tot continua així l’any 2011 la
proporció passaria a ser que la Generalitat pagaria el 81% del cost i l’Estat el 19%. La Llei
diu que l’estat ha d’aportar el mateix que la Generalitat i l’estat incompleix.
El preu mig de serveis i prestacions a Catalunya és molt més elevat que a d’altres territoris,
aspecte que la llei no té en compte. Per exemple el preu mig d’una plaça residencial a
Catalunya és de 1.817 euros al mes i a Espanya el preu és de 1.688 euros.
Per tot això, i per tal que els ajuntaments, com administració més pròxima a la ciutadania i
responsable de l’elaboració dels plans individuals d’atenció a la dependència, puguem
continuar desplegant la llei amb recursos humans i tècnics suficients, es propasa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar al Govern de l’Estat espanyol que compleixi els acords de la LAPAD i aporti
d’acord amb la llei el mateix finançament que aporta la Generalitat de Catalunya.
Segon. Reclamar al Govern de l’Estat espanyol la creació d’un fons per tota la inversió que
suposa crear més places en centre i que actualment ho suporten els municipis i la
Generalitat de Catalunya.
Tercer. Demanar a l’Estat espanyol que augmenti els imports mínims garantits adequats al
cost real de les prestacions a Catalunya.
Quart. Instar a la Generalitat que segueixi aplicant el model i doni els recursos humans i
tècnics necessaris per poder agilitzar i continuar desplegant la LAPAD i poder així millorar
les condicions de vida dels veïns dels nostres municipis.
Cinquè. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Departament d’Acció
Social i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-92.-MOCIÓ SOBRE LA INCORPORACIÓ DE LES POBLACIONS DE MENYS DE
3.000 HABITANTS EN EL PLA D’EQUIPAMENTS CULTURALS DE CATALUNYA
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Atès que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya va iniciar l’any 2007 els treballs tècnics per a la redacció del Pla d’Equipaments
Culturals de Catalunya (PECcat).
Atès que el PECcat es remet a la redacció d’un Pla específic per a petits municipis que
s’instrumentarà de forma conjunta amb d’altres departaments de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que a Catalunya existeixen més de 681 poblacions de menys de 3.000 habitants que
representen més del 70% del total de poblacions catalanes.
Atès que el PECcat vol dotar les infraestructures que permetin garantir la igualtat
d’oportunitats en l’accés a la cultura per a tota la població.
Atès que el PECcat vol assolir una distribució territorial equilibrada dels equipaments
culturals.
Atès que el PEcat pretén augmentar la utilitat social i econòmica dels equipaments
culturals públics, afavorint la seva adaptació a les necessitats i demandes d’una societat
del s-XXI.
Atès que el PECcat té per objectiu la coordinació entre els diferents àmbits culturals i
territorials.
Per tot això que hem exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament adoptar els següents
acords:
Primer.- Instar al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya a seguir treballant en la incorporació dels municipis de menys de 3.000
habitants al PECcat a través de la creació d’espais amb un alt nivell de polivalència per tal
d’acomplir plenament els objectius del Pla.
Segon.- Donar ple suport a la tasca diària dels petits municipis a l’hora d’oferir serveis
públics de qualitat i afavorir la seva inclusió en la planificació governamental sobre
polítiques culturals.
Tercer.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
El Sr. Alcalde comenta que els alcaldes de municipis de menys de 3.000 habitants han fet
pressió perquè aquesta proposta s’impulsi.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-93.-MOCIÓ SOBRE LA FUTURA VEGUERIA
La nostra comarca és una de les que més s’identifica amb la nostra història i llegat cultural,
amb els costums i el paisatge, el pensament i els moviments polítics nacionals i, en
definitiva, en la defensa per part dels seus ciutadans de la personalitat de Catalunya.
Aquest fet es dóna a dins i a fora d’Osona i és, doncs, tot el país que reconeix el nostre
territorio com a una de les parts més importants del teixit que conforma la nostra nació.
Podríem dir que Osona representa aquella Catalunya amb foro sentiment de país, amb
clara identitat, amb sentit patrimonial i de la qual ningú dubta de la seva catalanitat.
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Vic és la seva capital i té la gran responsabilitat de liderar els municipis d’Osona per tal que
es mantingui aquest fet i, la seva persistència en el temps, tot compartint aquesta
responsabilitat amb la resta de comarques i exportant-la al món.
El Govern de la Generalitat prepara un projecte de llei que agrupi totes les lleis actuals que
afecten els municipis i que, a més, defineixi la divisió territorial pròpia en municipis,
comarques i vegueries, marcant les competències en cada un dels àmbits però no definint
els límits de les futures vegueries. L’actual divisió territorial en províncies separa entre
Barcelona i Girona comarques que havien format un territori fonamental en la formació de
la nostra nació i que es pot identificar amb la gestió de l’Abat i Bisbe Oliba, encara que no
varen aconseguir evitar que els seus ciutadans seguissin mantenint les relacions socials,
culturals i econòmiques que sempre han tingut. Seria, doncs, incomprensible que en el
moment de fer una divisió territorial i administrativa des de Catalunya es mantinguessin els
errors que es varen produir des de fora del nostre país. No s’entendria que l’Administració
de la Generalitat separés territoris com Osona i el Ripollès que tenen tants lligams i que les
muntanyes del Pre-Pirineu es veiessin trossejades entre tres administracions.
El nostre territori no és una resta de país que queda després de definir els altres àmbits
com sembla que es propasa actualment, sinó que té personalitat pròpia suficient per tenir
el se pes dins de Catalunya i una Administració pròpia.
Per tot això, es proposa al Ple:
Primer.- Demanar que en el futur mapa de vegueries de Catalunya no se separin les
comarques del Ripollès i d’Osona.
Segon.- Demanar que s’escoltin els territoris abans de prendre cap decisió sobre la
delimitació de les futures vegueries.
Tercer.- Demanar que Vic exerceixi de co-capital, amb altres ciutats, dins del seu àmbit
territorial.
Quart.- Demanar que es canviï el nom de Catalunya Central per un que defineixi millor
l’espai geogràfic que englobi el que realment resulti.
Cinquè.- Remetre el present acord a l’Ajuntament de Vic, al Consell Comarcal i al
Departament de Governació i Administracions Públiques.
El Sr. Castells Casellas diu que no li sembla correcte decidir en nom de tercers com ara els
ciutadans de Ripoll.
El Sr. Alcalde respon que l’Alcadessa de Ripoll està d’acord amb aquesta proposta.
La proposta s’aprova amb nou vots favorables, dels Regidors dels grups CiU. IPC-ERC-AM
i Independents per Cantonigròs i del Sr. Regidor Vilaregut, del grup Cabrerès i Progrés, i
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dues abstencions del Sr. Castells Caselles i de la Sra Crehuet, del grup Cabrerès i
Progrés.
A.P.-94.- APROVACIÓ DEL PLA DIRECTOR DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA POTABLE
El servei d’abastament d’aigua potable requereix d’un pla director als efectes de la seva
millor prestació. Així mateix, serà un element necessari en els propers anys per tal de
poder obtenir subvencions i ajuts.
Atès que SOREA ha realitzat el Pla Director del servei d’abastament domiciliari d’aigua
potable al municipi de L’Esquirol, el qual requereix ser aprovat.
Atès que aquesta Corporació té atorgada una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua
per import de 9.000 euros, en el marc de la Resolució MAH/3093/2007, d’1 d’octubre, per
la qual es fa pública la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per sufragar
les despeses erivades de la redacció de plans directors del servei municipal d’abastament
d’aigua.
Es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar el Pla Director del servei d’abastament domiciliari d’aigua potable,
elaborat per l’empresa SOREA.
Segon.- Notificar el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua als efectes oportuns.
A consultes del Sr. Castells Casellas, el Sr. Alcalde explica que el Pla determina les
canalitzacions i sistemes de conducció al municipi.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-95.- RENÚNCIA DEL SR. REGIDOR JOSEP CASTELLS FAMADA
El Sr Josep Castells Famada ha presentat escrit de renúncia com a regidor de la
Corporació en data 18 de novembre de 2008 (núm. de registre d’entrada 1977).
De conformitat amb els articles 182 i 184 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, i la
Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, quan es presenti escrit de
renúncia per part d’un Regidor, el Ple ha de prendre’n coneixement. Posteriorment, la
certificació del plenari s’ha de remetre a la Junta Electoral que correspongui, conjuntament
amb el nom de la persona que hagi d’ocupar la vacant, la qual cosa correspon al següent
candidat de la llista electoral Independents pel Collsacabra-Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal, tret que hi renuncii expressament.
El Sr. Josep Castells Famada es ratifica en la renúncia i comenta que es deu a motius
personals i familiars.
El Sr. Alcalde agraeix al Sr. Regidor la feina desenvolupada durant aquest temps i li desitja
molta sort per al futur.
Efectuada la ratificació, el Ple pren coneixment de la renúncia per unanimitat.
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L'Alcalde aixeca la sessió a l'hora indicada a l'encapçalament. Com a Secretari en dono
fe,
Vist-i-plau
El Secretari,
L’Alcalde President
Jordi Tena i Galindo
Josep Mas Falgueras
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