ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 04/2013
NÚM.: 04/2013
DATA SESSIÓ: 18 DE JULIOL DE 2013
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: ORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: A.P.- 022 a 028.
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. 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
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Joan Callejón Creus
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. 022/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS
ANTERIORS.
•

Esborrany de l’acta de la sessió ordinària 03/2013, de 14 de maig de 2013

El grup de CiU posa de manifest que ha observat una errada en l’acta quan a la votació del
punt 2n de l’ordre del dia. En l’esborrany hi consta que el sentit del seu vot fou negatiu,
quan en realitat es varen abstenir. Realitzada la correcció, i sense que es formulin més
esmentes, l’acta és sotmesa a consideració del plenari, resultant aprovada per unanimitat
dels presents.
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2.- A.P. 023/2013.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ARTICLE 8 DEL REGLAMENT D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I A LES FAMÍLIES DE
SANTA MARIA DE CORCÓ.
Vista la proposta de modificació de l’article 8 del Reglament d’Atenció a la Infància i a les
Famílies del municipi de Santa Maria de Corcó, aprovat inicialment pel Ple d’aquest
Ajuntament i elevat automàticament a definitiu en haver transcorregut el termini
d’informació i exposició pública i no haver-s’hi presentat al·legacions (BOP de Barcelona
de data 20 de juny de 2012), la qual es concreta en el contingut següent:
Redactat actual:
Article 8. Calendari
El servei d’atenció a la infància i a les famílies es prestarà durant els mesos de
gener a juliol i de setembre a desembre, inclosos. El mes de juliol serà lectiu només
les tres primeres setmanes. L’equip docent dedicarà l’última setmana de juliol a la
preparació del curs següent i a l’organització dels espais de treball.
El servei d’acollida, si compleix el requisit de tenir un nombre suficient d’usuaris, es
prestarà en el mateix període. Altrament, s’adaptarà a la capacitat de resposta a les
sol·licituds presentades.
Redactat modificat:
Article 8. Calendari
El servei d’atenció a la infància i a les famílies es prestarà durant els mesos de
gener a juliol i de setembre a desembre, inclosos. El mes de juliol serà lectiu
excepte els últims cinc dies laborables, que l’equip docent dedicarà a la preparació
del curs següent i a l’organització dels espais de treball.
El servei d’acollida, si compleix el requisit de tenir un nombre suficient d’usuaris, es
prestarà en el mateix període. Altrament, s’adaptarà a la capacitat de resposta a les
sol·licituds presentades.
Atès que la modificació de les ordenances i reglaments requereix dels mateixos tràmits que
per a la seva aprovació, competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter
indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments locals n’exigeix
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als
interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic
de la corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple,
sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril.
Atès que l’article 178.1c) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que les ordenances s’entendran
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni
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al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació
inicial.
Vist l’informe favorable de la Secretaria.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 8 del Reglament d’Atenció a la
Infància i a les Famílies de Santa Maria de Corcó, el qual quedarà redactat de la forma
següent:
Article 8. Calendari
El servei d’atenció a la infància i a les famílies es prestarà durant els mesos de
gener a juliol i de setembre a desembre, inclosos. El mes de juliol serà lectiu
excepte els últims cinc dies laborables, que l’equip docent dedicarà a la preparació
del curs següent i a l’organització dels espais de treball.
El servei d’acollida, si compleix el requisit de tenir un nombre suficient d’usuaris, es
prestarà en el mateix període. Altrament, s’adaptarà a la capacitat de resposta a les
sol·licituds presentades.
Segon.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA i, si s’escau, audiència als interessats, els
presents acords i el text del redactat modificat pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi
puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, al bisetmanari El 9 Nou i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini
d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
Tercer.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, el Reglament que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovat definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
Obert el torn de paraules per part del Sr. Alcalde, aquest explica que es tracta de realitzar
un ajust en el redactat, atès que amb l’actual és dóna lloc al fet que hi hagi menys dies de
serveis a les famílies, situació que s’elimina amb el redactat que es proposa aprovar.
El Sr. Bagaria pregunta quina és la opinió dels pares al respecte.
El Sr. Alcalde li respon que sobre el redactat concret no s’ha preguntat als pares, però els
Sr. Castells indica que de fet, la proposta neix del fet que són els mateixos pares els que
posen de manifest la disfunció que es pretén corregir amb el nou redactat.
El Sr. Pàmies afirma que amb la modificació que es proposa, s’aconseguirà donar més i
millor servei a les famílies.
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Sense que hi hagi més intervencions per part dels membres del Plenari, la proposta es
sotmet a votació, resultant aprovada per unanimitat dels vuit (8) regidors presents en la
sessió.
3.- A.P. 024/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE DENÚNCIA DEL PACTE CINQUÈ
DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANTA
MARIA DE CORCÓ I L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL EN DATA 12 DE DESEMBRE DE
2002 (FONT DE L’ABELLA).
Vist el conveni signat entre aquest Ajuntament i l’Institut Català del Sòl en data 12 de
desembre de 2002, per a l’execució d’una actuació de promoció de sòl industrial
anomenada “La Font de l’Abella”, en aquest terme municipal.
En el pacte cinquè de l’esmentat conveni s’estableix que:
“Amb l’objecte de promocionar aquest tipus de sòl davant la mancança de sòl
urbanitzat d’aquestes característiques al terme municipal de Santa Maria de Corcó i
atès que l’Institut Català del Sòl és una entitat de dret públic de la Generalitat de
Catalunya que promou les actuacions necessàries per tal de permetre una
utilització del sòl d’acord amb l’interès general i per a impedir l’especulació i amb la
finalitat de no encarir el preu final dels solars resultants, aquest Ajuntament es
compromet a establir una subvenció equivalent a les despeses econòmiques que
es puguin derivar dels impostos que graven els terrenys mentre siguin propietat de
l’Institut Català del Sòl (IBI, IAE, ...) i per la quantia resultant de les taxes derivades
en la tramitació administrativa de l’expedient.”
A sol·licitud de l’INCASOL, l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, mitjançant resolució de
l’Alcaldia, va acordar disposar la baixa dels rebuts corresponents als exercicis 2004, 2005 i
2006 i “la baixa definitiva”. Segons es constata en la documentació obrant en aquest
Ajuntament, l’aplicació del citat pacte cinquè del conveni de referència, s’ha vingut produint
en el decurs dels exercicis 2004 a 2011, ambdós inclosos, mitjançant la baixa de les
corresponents liquidacions en concepte d’IBI.
En data 23 d’abril de 2013, la Junta de Govern Local va adoptar l’acord 096/2013, pel qual
es resolgué denegar la sol·licitud formulada per l’INCASOL en data 17 d’abril de 2013, de
baixa de la liquidació practicada per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, de l’Impost de Béns Immobles per a l’exercici 2013 de la parcel·la
amb referència cadastral 08254A002000290000KU, inclosa en el Pla Parcial “Font de
l’Abella”, al nucli de Sant Martí Sescorts, en aquest terme municipal.
Contra aquesta resolució, l’INCASOL va interposar –en data 30 de maig de 2013- recurs
de reposició contra el citat acord, considerant que aquest era nul del ple dret, en haver-se
adoptat per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria i per haver-se
prescindit total i absolutament del procediment establert legalment, el qual ha estat resolt
en sentit desestimatori.
Atès que existeixen elements suficients per considerar que el citat pacte cinquè constitueix
una clàusula abusiva, en tractar-se d’una clàusula no negociada entre les parts, sinó
imposada per una d’elles i, a més, sense una limitació temporal concreta.
En aquest sentit, cal considerar que han transcorregut més de 10 anys d’ençà de la
signatura del conveni de referència, sense que l’actuació objecte del contracte s’hagi
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materialitzat i sense cap mena de previsió que aquesta es dugui a terme a mig termini.
Pels motius exposats, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- DENUNCIAR, en base als motius manifestats a la part expositiva de la present
resolució, el PACTE CINQUÈ del conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament de
Santa Maria de Corcó i l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL en data 12 de desembre de 2002,
per a l’execució d’una actuació de promoció de sòl industrial anomenada “La Font de
l’Abella”, en aquest terme municipal, per considerar-la abusiva.
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL, als efectes
corresponents.
Obert el torn de paraules per part de l’Alcaldia, el Sr. Alcalde intervé, juntament amb el
secretari, per explicar l’origen i l’objectiu de la proposta. Expliquen que tot i que el pacte
cinquè que ara es pretén denunciar preveia l’atorgament d’una subvenció a l’INCASOL
equivalent als impostos que es derivessin, en realitat el que s’estava fent era donar-los de
baixa, fet aquest de manifesta irregularitat. A part d’això, es constata que atès el temps
transcorregut i la nul·la voluntat de desenvolupar l’actuació, no té sentit mantenir aquesta
clàusula, ja que representa un perjudici per l’Ajuntament.
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per
unanimitat dels vuit (8) membres del Ple presents en la sessió.
4.- A.P. 025/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ D’ADHESIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A
DECIDIR.
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat
col·lectiva.
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de Catalunya
en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses formes: les
manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres
decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la
resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava
la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del
poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013.
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional
pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil en el procés
cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió
constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una

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

st.m.corco@diba.cat

5

quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i
entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport
majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió
de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals.
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. Per
tot això, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Adherir l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó al PACTE NACIONAL PEL DRET
A DECIDIR a través de la Plataforma www.dretadecidir.cat
Segon.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir i a la celebració d’una
consulta sobre el futur polític de Catalunya.
Tercer.- Trametre còpia dels acords adoptats a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.
Sense que produeixin intervencions, l’Alcaldia sotmet la proposta a votació, resultant
aprovada per unanimitat dels vuit (8) membres del Ple presents en la sessió.
5.- A.P. 026/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE MOCIÓ A FAVOR DEL
MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE PROXIMITAT EN MANS DELS
MUNICIPIS I ELS CONSELLS COMARCALS.
Atès que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació
d’amenaça per a la continuïtat del sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública,
que al nostre país s’ha anat construint des dels anys 80.
Vist que en l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la
ciutadania, posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac
frontal a la garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços
durant l’etapa democràtica i suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social.
Així mateix estaríem posant en perill un model de convivència, benestar, cohesió social,
participació democràtica i qualitat de vida.
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma de
l’administració local, l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó mostra la seva preocupació per
les greus conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones, la convivència
cívica i la pau social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al
servei de les persones, especialment les més vulnerables.
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans
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gestors de la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants.
Pels motius exposats, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest avantprojecte,
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó demana al Govern de la Generalitat a que insti al
Govern espanyol i als legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la
continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de
Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions Locals, assegurant el
manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els governs locals. La
situació social actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi de
subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE).
Segon.- Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern
espanyol sinó que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó insta al
Govern de la Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els
serveis socials de proximitat a tot el territori.
Tercer.- Notificar l’adopció dels presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya.
Sense que produeixin intervencions, l’Alcaldia sotmet la proposta a votació, resultant
aprovada per unanimitat dels vuit (8) membres del Ple presents en la sessió.
6.- A.P. 027/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA CONVOCATÒRIA D’UNA
CONSULTA POPULAR PER A LA POSSIBLE MODIFICACIÓ DEL NOM DEL MUNICIPI.
Atès que en data 14 de maig de 2013 (RE 630) els Srs. Jaume Castanyer Banús i Ricard
Carbasa Pérez, sota el nom de Grup Esquirols, varen presentar davant l’alcaldia d’aquesta
corporació 393 signatures que pretenien avalar la sol·licitud d’una consulta a l’empara de
l’article 29 del Reglament de participació ciutadana de Santa Maria de Corcó, per a
determinar un possible canvi de nom del municipi.
L’article 29.2 del citat reglament, estableix que les signatures seran degudament
autenticades. Per analogia, cal aplicar com a procediment per a la recollida i autenticació
de les signatures el previst a l’article 10 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, d’Iniciativa
Legislativa Popular de Catalunya, segons el qual:
ARTICLE 10. AUTENTICACIÓ DE LES SIGNATURES
1. Les persones proponents han de fer constar, juntament amb la signatura, el nom
i els cognoms, el número de document nacional d’identitat o el número
d’identificació d’estranger que figura en la targeta d’estranger i el domicili.
2. Les signatures s’han d’autenticar. L’autenticació l’ha de fer un notari o notària, un
secretari o secretària judicial o el secretari o secretària de l’ajuntament del municipi
en què la persona signant està empadronada. S’ha d’indicar la data en què es fa
l’autenticació, que pot ésser individual o col·lectiva, plec a plec, cas en el qual s’ha
d’indicar el nombre de signatures que conté cada plec.
3. La comissió promotora pot designar fedataris especials perquè autentiquin les
signatures, sens perjudici del que estableix l’apartat 2.
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4. Poden adquirir la condició de fedataris especials les persones de més de divuit
anys que compleixin les condicions que estableix l’article 2 i que jurin o prometin
davant la Junta Electoral d’autenticar les signatures que s’adjunten a la proposició
de llei.
5. Els fedataris especials incorren, en cas de falsedat, en les responsabilitats que
determinen les lleis
Vistes les dificultats que implica el compliment d’aquests requisits formals en el procés de
recollida i autenticació de les signatures aportades, l’equip de govern municipal va
proposar als promotors diverses alternatives per subsanar els defectes advertits.
En data 3 de juny de 2013 (RE 750), el promotors de la consulta comunicaren a aquest
ajuntament que acceptaven que fos el Ple municipal qui es manifestés respecte a
l’assumpció o no de la iniciativa de convocar una consulta popular per a la possible
modificació del nom oficial del municipi, proposant, al mateix temps, la pregunta a formular.
Vist l’informe emès pel secretari interventor sobre la tramitació a seguir en relació a un
possible canvi de nom del municipi.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la realització d’una consulta ciutadana al municipi de Santa Maria de
Corcó, a l’empara del que preveu l’article 29 del Reglament de Participació Ciutadana, per
sotmetre a consideració dels veïns la possibilitat de modificació del nom oficial del
municipi, formulant-se la següent pregunta:
Quin nom prefereixes per al teu municipi ? (marca la teva opció amb una creu)
(
(

) L’Esquirol
) Santa Maria de Corcó

Segon.- Indicar que, amb independència del resultat de la consulta, en cas que s’optés per
un canvi de denominació, aquest s’haurà de sotmetre a la tramitació prevista als articles 30
a 35 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i demés disposicions concordants.
Tercer.- Establir com a data màxima per a la realització de la consulta ciutadana el dia 20
de gener de 2014, delegant-se a la Junta de Govern Local la data o dates concretes en
que aquesta s’hagi de celebrar.
Quart.- Crear un blog o pàgina web informativa, a fi de facilitar la publicitat del procés que
ha de conduir a la celebració de la consulta esmentada, d’acord amb les previsions
d’informació pública previstes en el Reglament de Participació Ciutadana. L’Alcaldia
nomenarà un responsable de la mateixa, i en ella s’hi podran publicar opinions i
informacions que, sempre en l’estricte àmbit del seu objecte, puguin aportar els veïns i les
veïnes del municipi.
Obert el torn de paraules per part de l’Alcaldia, intervé el Sr. Pep Mas per explicar la seva
inquietud, que es basa en clarificar si el que es pretén canviar és el nom del municipi, el
nom del nucli o les dues coses alhora.
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El Sr. Alcalde, al seu torn, indica que per la dificultat de verificar les signatures
presentades, s’ha articulat la proposta com si aquesta fos d’impuls municipal i no ciutadà,
d’acord amb les promotors de la mateixa, i n’explica l’origen i el contingut.
El Sr. Comas posa de manifest la necessitat que algú, extern a la corporació i degudament
capacitat, expliqui què comporta un canvi de denominació, tot manifestant que té un mal
regust de com es va realitzar la tramitació del POUM per aquest motiu.
El Sr. Alcalde proposa que es posin mitjans municipals per poder resoldre totes aquestes
inquietuds, tot proposant fer venir a representants del departament de Governació, del
notariat i dels registradors de la propietat.
El Sr. Mas i el Secretari debaten sobre si el què es pretén és modificar el nom del municipi
i del nucli, i si aquest darrer es produeix automàticament o no en canviar el primer.
El Sr. Bagaria proposa que a part de l’alternativa entre Santa Maria de Corcó i l’Esquirol
se’n contemplin d’altres, com ara Collsacabra o Cabrerès.
El Sr. Castells intervé per demanar respecte a les normes, tot indicant que es valora
aquesta proposta i no una altra, en al·lusió a la proposta que formula el Sr. Bagaria. Indica
que ell entén que els que es pretén canviar no és només el nom del municipi, sinó també el
del nucli.
Es produeix en aquest moment un debat entre membres del Ple i públic assistent sobre la
pertinença de la pregunta i sobre el tema de la modificació del nom del nucli.
Des del públic, intervé el Sr. Abel Rubió, qui planteja la complexitat del municipi, amb la
convivència de quatre nuclis de població, amb el nom històric de Cabrerès fins el s. XVII,
substituït a partir d’aleshores pel de Santa Maria de Corcó. Planteja que tant la
denominació de Santa Maria de Corcó com la de l’Esquirol parteixen d’una visió centralista
del municipi, per la qual cosa proposa recuperar el nom històric de Caberès, que podria
representar una major integració pel conjunt del municipi, preservant millor la identitat de
les localitats de Cantonigròs, Sant Martí Sescorts i Sant Julià de Cabrera.
El Sr. Castells demana que es discuteixi estrictament la proposta plantejada, tot dient que
ell no veu bé que s’aprofiti la proposta d’altres per modificar-la i introduir-hi allò que a cada
ú li convingui.
Fruit del debat es convé la modificació de redactat del punt primer de l’acord original, amb
l’objectiu de clarificar la proposta, el qual quedarà redactat de la següent manera:
“[...]
Primer.- Aprovar la realització d’una consulta ciutadana al municipi de Santa Maria
de Corcó, a l’empara del que preveu l’article 29 del Reglament de Participació
Ciutadana, per sotmetre a consideració dels veïns la possibilitat de modificació del
nom oficial del municipi, que implicarà –si s’escau- paral·lelament la modificació de
la denominació del nucli que ostentat la capitalitat del municipi actualment (Santa
Maria de Corcó), formulant-se la següent pregunta:
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Quin nom prefereixes per al teu municipi ? (marca la teva opció amb
una creu)
(
(

) L’Esquirol
) Santa Maria de Corcó

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada –amb la incorporació del nou redactat de
l’acord primer abans esmentat- per unanimitat dels vuit (8) membres del Ple presents en la
sessió.
7.- A.P. 028/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CÀNON
MUNICIPAL PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’AIGUA POTABLE
PRESENTDA A INSTÀNCIA DE SOREACONVOCATÒRIA D’UNA CONSULTA
POPULAR PER A LA POSSIBLE MODIFICACIÓ DEL NOM DEL MUNICIPI.
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 1r trimestre de 2013, 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:
1r Trimestre de 2013:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.275,04 Eur
- 637,83 Eur
637,21 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 1r trimestre de 2013, d’acord amb
el detall que seguidament es relaciona:
1r Trimestre de 2013:
Compensació 50 % ETAP Manlleu:
Quota:

1.275,04 Eur
- 637,83 Eur
637,21 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 produeixin intervencions, l’Alcaldia sotmet la proposta a votació, resultant
aprovada per unanimitat dels vuit (8) membres del Ple presents en la sessió.
8.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS D’ALCALDIA.
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Es dóna compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia compreses entre els
números 055/2013 a la 106/2013, dictades els dies 16 de maig i 16 de juliol de 2013.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
9.- 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
108/2013 a 118/2013; adoptats en sessions de dates 7 i 14 de maig i 16 de juliol de 2013.
Els membres del Ple es donen per assabentats.
10.- 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:
La Sra. Rodrigo manifesta que hi ha la marquesina del davant de l’escola amb el vidre
trancat. El Sr. Alcalde li respon que ja està al cas, que es deu al fet que s’estan fent les
obres de la nova entrada al recinte escolar.
El Sr. Comas recrimina l’actuació a l’escola pel fet de com es tiren les sorres, amb una
màquina petita.
El Sr. Alcalde explica en què consisteixen les obres que s’estan realitzant. Comenta que la
porta actual és molt pesada, i que se n’està dissenyant una de nova amb doble fulla.
La Sra. Rodrigo pregunta sobre Can Gall i les obres d’apuntalament.
El Sr. Alcalde li respon que es van observar teules trencades i degoters a l’interior, i que
l’apuntalament recomanat pels tècnics és per mantenir l’estructura.
El Sr. Bagaria pregunta per quan l’hidrant de Sant Martí.
El Sr. Alcalde li respon que quan hi vagi amb en Ton (referint-se al Sr. Comas). S’inicia una
conversa entre ambdós per la qual convenen que hi aniran el dia 29 de juliol a les 10 del
matí.
El Sr. Bagaria indica que hi ha teules a punt de caure a Ca la Salut, i pregunta sobre les
tanques que s’hi ha posat.
El Sr. Alcalde li diu que les tanques s’han posat per això mateix, per les teules que hi ha a
punt de caure. Confirma que serà la brigada qui anirà a sol·lucionar-ho.
El Sr. Mas indica que hi ha problemes amb dos hidrants: un que no hi és i l’altre que està
xafat al polígon.
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Els membres del Ple i el públic assistent manifesten l’interès en continuar debatent sobre la
proposta de canvi de nom del municipi, per la qual cosa l’alcalde decideix per donar per
finalitzada la sessió plenària i que dit debat continuï una vegada aixecada la sessió.
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.

El secretari

Vist i plau
L’alcalde

Lluís Xandri i Molas

Sebastià Riera Cusí
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