ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE 006/2008
DATA SESSIÓ: 19 de juny de 2008
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORDS PLENARIS: AAPP 029’ - 042
LLOC I HORA: SALA DE PLENS, DE LES 21:30 A LES 23:30 HORES
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Josep Mas Falgueras
Jaume Serra Farrés
Antoni Comas Danés
Àlex Montañà Rifà
Josep Castells Famada
Mª Assumpta Rodrigo Carbó
Ramon Codina Vinyets
Elisa Crehuet Wemmberg
Josep Vilaregut Matavacas
Josep Castells Casellas
Ventura Bagaria Canal
DURANT LA SESSIÓ:
Cap.
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
Cap

SECRETARI
Jordi Tena i Galindo

Com a qüestió prèvia, el Sr. Castells Casellas exposa el següent:
“Senyor alcalde, senyors regidors,
Abans de iniciar el debat dels punts de l’ordre del dia del Ple extraordinari a què hem estat
convocats, Cabrerès i Progrés, demana que s’afegeixi a aquest ordre del dia un punt molt
important que deu haver estat oblidat pels responsables de la confecció de l’ordre del dia i
convocatòria d’aquest ple.
Amb data 23 d’abril de 2008, diada de sant Jordi, i registrada amb el número 783, varem
presentar una proposta de resolució per a la creació d’una comissió per a la redacció d’un
Reglament de Participació Ciutadana.
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Donat que en una altra ocasió, no fa pas massa temps, davant d’un oblit com aquest,
nosaltres varem cedir i varem acceptar que s’ajornés per al següent ple el debat d’una
proposta nostra, avui volem recordar l’exigència legal de l’article 106 de la Llei municipal i
de règim local i, en conseqüència, esmenar la redacció de l’ordre del dia de la sessió
d’avui, en el sentit d’incloure-hi la proposta de resolució que Cabrerès i Progrés va
presentar en el seu moment, les dades de registre de la qual s’han detallat més amunt”.
El Sr. Alcalde respon que hi ha hagut un problema de coordinació a secretaria i proposa
deixar-ho per al proper Ple ordinari.
El Sr. Castells Casellas reitera que s’ha d’incloure a l’ordre del dia del present Ple, ja que
és la segona vegada que es produeix i el seu grup ja va ser flexible en l’ocasió anterior.
El Sr. Alcalde acepta la inclussió del punt, que entra com a A.P..-29’

A.P.-29’.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP CABRERÈS I PROGRÉS PER A LA
INCOACIÓ DE PROCEDIMENT PER ELABORAR, APROVAR I APLICAR UN
REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
Ja que és voluntat expressada pel senyor Alcalde, i voluntad que compartim, la de
fomentar la participació ciutadana en tots aquells aspectes que afecten la vida veïnal de
L’Esquirol, convençuts que “en el camí” ja hi ha l’arribada,
-vist que la legislació vigent (CE: article 23.1; Estatu de Catalunya: art.29 i Llei reguladora
de bases de règim local: art. 69, art.70 i art.123),
-vist que la participació ciutadana en l’àmbit municipal ha de ser regulada pel que fa als
seus àmbits i procediments mitjançant l redacció i aprovació d’un Reglament Municipal de
Participació Ciutadana.
El Grup Cabrerès i Progrés-Entesa de Progrés Municipal (CiP-EPM), en virtut de l’article
106.1 i 106.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local, proposa debatre, votar i aprovar la següent proposta de resolució:
Primer.- Iniciar el procediment per a l’elaboració, aprovació i aplicació d’un Reglament
Municipal de Participació Ciutadana que reculli l’exercici de la participació dels ciutadans
en els assumptes municipals del poble de L’Esquirol, i en concret els drets de cada un dels
ciutadans, la participació de les entitats en els assumptes públics, l’atenció al ciutadà i les
funcions i el funcionament dels òrgans de participació ciutadana.
Segon.- Amb aquest objectiu, constituir una comissió formada per un representant de cada
grup polític de L’Esquirol i de cada entitat interessada perquè coordini els treballs
d’elaboració de l’esmentat Reglament de Participació Ciutadana.
Tercer.-Establir un procés d’elaboració del Reglament de Participació Ciutadana amb les
següents fases:
-en el termini màxim de quinze dies després d’aquest ple, informació pública de l’acord, per
a coneixement entre els veïns i citació a les entitats municipals en un termini de quinze
dies per a nomenar un representant per formar part de la comissió;
-constitució de la Comissió en el termini màxim de 30 dies posteriors a aquella citació;
-redacció inicial per part de la Comissió del Reglament de Participació Ciutadana de
L’Esquirol.
-obertura d’un període de debat ciutadà, no superior a tres mesos, pel qual es prmogi el
diagnòstic, l’opinió i les propostes dels veïns;
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-redacció definitiva, que se sotmetrà al Plemunicipal, del Reglament de Participació
Ciutadana de L’Esquirol.
El Sr. Castells Casellas explica que el Reglament permetrà al ciutadà ser escoltat a través
d’entitats registrades, comissions o altres tipus d’organització, sens perjudici de les
competències del Ple i resta d’òrgans municipals. Afegeix que la proposta se centra en la
creació de la comissió per elaborar el Reglament.
El Sr. Alcalde respon que és una proposta interessant però que l’han conegut el mateix dia
i que no coneix prou els diferents punts per aprovar-la.
El Sr. Castells Famada opina que els regidors de l’equip de govern no en tenen prou
coneixement, de la proposta, perquè potser s’havia extraviat fins al moment.
El Sr. Vilaregut diu que no pot haver-se extraviat el que paassa per registre d’entrada, a la
qual cosa el Sr. Castells Famada respon que treballen per la informació que reben a les
carpetes.
El Sr. Castells Casellas pregunta si volen que hi hagi alguna forma de participació
ciutadana.
El Sr. Codina respon que s’hauria d’estudiar abans d’iniciar el procés.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada amb tres vots a favor, dels regidors del grup
Cabrerès i Progrés, un vot en contra, del Sr. Àlex Muntanyà Rifà, i set abstencions del Sr.
Alcalde i dels regidors Sr. Comas, Sr. Codina, Sra. Rodrigo, Sr. Serra, Sr. Castells
Famada, i Sr. Bagaria.
A.P.-30.- RATIFICACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE
ELS TERMES MUNICIPALS DE SANT PERE DE TORELLÓ I SANTA MARIA DE
CORCÓ DE 13 DE DESEMBRE DE 2006.
A fi d’establir la delimitació exacta entre els municipis de Santa Maria de Corcó i Sant Pere
de Torelló, la Direcció General d’Administració Local va impulsar un procediment a tal
efecte, a partir de la documentació existent i d’un informe sol·licitat a l’Institut Cartogràfic de
Catalunya.
En dates 15 i 16 de juny de 2006 es varen reunir les comissions de delimitació municipals
amb representants de la Generalitat de Catalunya i sobre el terreny van comprovar la
ubicació d’aquestes fites.
El 13 de desembre de 2006, representants dels Ajuntaments de Sant Pere de Torelló i
Santa Maria de Corcó, i de la Generalitat de Catalunya van signar l’acta de les operacions
de delimitació entre els termes municipals de Sant Pere de Torelló i de Santa Maria de
Corcó. L’acta requereix ser ratificada pel Ple.
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Per tot això, es propasa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Sant Pere de Torelló i de Santa Maria de Corcó, de 13 de desembre de 2006.
Segon.- Notificar a la Direcció General d’Administració Local el present acord als efectes
pertinents.
La proposta és aprovada per unanimitat.
Durant el debat, el Sr. Vilaregut pregunta per què ha passat un any i mig entre la signatura
de l’acta i la seva presentació al Ple.
El Sr. Comas diu que es van generar problemes perquè l’Ajuntament de L’Esquirol
defensava el seu territori i la Generalitat tenia una altra postura.
El Sr. Castells Casellas demana l’expedient i explica que hi ha una carta en què se
sol·licitava còpia de l’acta perquè s’havia extraviat.
El Sr. Alcalde diu que pot ser, però que s’ha defensat el territori propi durant tot el procés.
A.P.-31.- APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2008.
El Departament d’Estadística i Població, vinculat a la Gerència de Serveis d’Assistència al
Govern Local de la Diputació de Barcelona, ha notificat la xifra de població a 1 de gener de
2008.
La xifra total d’habitants del municipi notificada és de 2.289 (1.151 homes i 1.138 dones).
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.- Aprovar la xifra de població del municipi de Santa Maria de Corcó a 1 de gener de
2008, amb un nombre d’habitants de 2.289.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A.P.-32.- APROVACIÓ DEL CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ
PER A LA COORDINACIÓ, LA COL·LABORACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS
DE SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT, ACOLLIDA I INTEGRACIÓ.
El Ple del Consell Comarcal, en sessió de 27 de març de 2008, va acordar l’aprovació del
conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la col·laboració i el
finançament dels serveis de serveis socials, joventut, acollida i integració.
El conveni és d’aplicació a tots els Ajuntaments de la comarca d’Osona que vagin
sol·licitant la seva signatura. Ofereix la possibilitat d’adherir-se a diversos programes sobre
les matèries assenyalades, la majoria dels quals no ofereix cap cost per a l’Ajuntament.
L’adhesió a un dels projectes, el Pla Integral d’Acollida d’Osona, exigeix facilitar un lloc de
treball a l’Ajuntament amb els materials adequats per l’agent d’acollida en el cas que el
servei sigui presencial, de forma que suposaria un cost significatiu per a l’Ajuntament.
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Per tot això, es proposa al Ple:
Primer.-Aprovar el conveni conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació,
la col·laboració i el finançament dels serveis de serveis socials, joventut, acollida i
integració, amb adhesió a tots els projectes llevat del Pla Integral d’Acollida d’Osona.
Segon.- Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per formalitzar
l’adhesió.
Tercer.- Notificar l’adopció del present acord al Consell Comarcal d’Osona.
La proposta és aprovada per unanimitat.
Durant el debat, el Sr. Castells Casellas diu que és un tema d’interès ciutadà i que val la
pena explicar-lo, i així mateix demana tenir informació sobre l’assumpte abans de final
d’any.
El Sr. Vilaregut demana informació als regidors competents en l’assumpte.
La Sra. Rodrigo explica que ara es tracta de firmar el conveni i que es preveu acollir-se al
màxim de serveis possible, i afegeix que algun servei ja funciona, com el bus nocturn.
El Sr. Vilaregut pregunta si s’ha utilitzat, a la qual cosa el Sr. Alcalde respon que sí, però
que a hores d’ara encara no arriba a tot arreu.

A.P.-33.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COOPERACIÓ EN MATÈRIA
D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN L’ÀMBIT DE LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS
SUBJECTES A LA LIIAA.
Atès que l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó no disposa de tots els recursos tècnics i
humans necessaris per tal de tramitar els expedients de llicències ambientals.
Atès que el Consell Comarcal d’Osona ofereix la possibilitat de prestar els serveis de
cooperació necessaris a tal efecte.
Atès que per accedir a aquests serveis de cooperació cal signar el model de conveni de
què desposa el Consell Comarcal.
Es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar el conveni de cooperació en matèria d’assistència tècnica en l’àmbit de la
tramitació d’expedients subjectes a la LIIAA entre l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó i
el Consell Comarcal d’Osona.
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Segon.- Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per formalitzar
l’adhesió.
Tercer.- Notificar l’adopció del present acord al Consell Comarcal d’Osona.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A preguntes del Sr. Castells Casellas, el Sr. Alcalde explica que l’Ajuntament ja rebia els
serveis i que estan a disposició dels ciutadans, però que ara es tracta de formalitzar la
situació.
A.P.-34.- ACORD PROVISIONAL DE DEROGACIÓ DE L’ARTICLE CINQUÈ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.7, REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES
DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL.
En sessió plenària ordinària de 27 de desembre de 2007 es va adoptar acord d’aprovació
definitiva de les ordenances fiscals per a 2008.
Telefónica va interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord, centrat en l’article
cinquè de l’ordenança fiscal núm.7, reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general, el qual presenta deficiències.
Vist l’informe de Secretaria Intervenció, i d’acord amb l’article 17 del Reial Decret 2/2004,
de 5 de març, Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, es proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la derogació de l’article cinquè de l’ordenança fiscal núm.
7, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local , a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text de l’article a derogar, durant el termini de 30 dies hàbils,
comptats des de l’endemà al de publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Provincia. Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals,
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
La proposta s’aprova per unanimitat.
El Sr. Vilaregut pregunta els motius de la derogació i el Sr. Alcalde explica que Telefónica
va impugnar la norma a a tots els municipis, però que a L’Esquirol era encara menys
defensable perquè l’ordenança fiscal s’havia publicat sense especificar totes les dades
necessàries, i indicant en canvi punts suspensius.
El Sr. Castells Casellas pregunta si tindrà efectes sobre el Pressupost de 2008, a la qual
cosa el Sr. Alcalde respon que molt pocs.
ANNEX
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Ordenanza Fiscal núm.7, reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general.
Art.5è
Servei de telefonia móvil – Base imposable i quota tributària
1.Per determinar la quantia de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic municipal per part dels serveis de telefonia móvil, que precisen utilitzar la
xarxa de telefonia fixa instal·lada en aquest Municipi s’aplicaran les fórmules següents de
càlcul.
a)Base imponible:
La base imponible, deduïda de l’estimació de l’aprofitament especial del domini públic pel
servei de telefonia móvil es calcula:
BI=Cmf*Nt+(NH*Cmm)
Essent:
Cmf= consum telefònic mitjà estimat, per unitat urbana, corregit pel coeficient atribuït a la
participació de la telefonia móvil. El seu import per a l’exercici 2008 és de 75,5EUR/any.
Nt= Número de telèfons fixes instal·lats en el Municipi, a l’any 2006, que és de …
NH=90% del número d’habitants empadronats en el Municipi. En 2007:…
Cmm=Consum telefònic mitjà estimat per telèfon móvil. El seu import per a 2008 és de
290EUR/any.
b)Quota bàsica:
La quota bàsica global es determina aplicant l’1,4 per 100 a la base imposable.
QB=1,4%s/BI
Quota tributària/operador=CE*QB
Essent:
CE= coeficient atribuïble a cada operador, segons la seva quota de participació en el
mercat, incloent-hi les modalitats de postpagament i prepagament.
El valor de la quota bàsica (QB) per a 2008 és de … EUR.
c) Imputació per operador:
Per a 2008 el valor de CE i la quota trimestral a satisfer per cada operador són els
següents:

Telefónica Móviles
Vodafone
Amena

CE
46,2%
29,6%
24,1%

Quota
…EUR/trimestre
…EUR/trimestre
…EUR/trimestre
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A efectes de determinar el coeficient CE, els subjectes passius podran provar davant
l’ajuntament que el coeficient real de participació en l’exercici 2007 ha estat diferent. En
aquest cas, les autoliquidacions trimestrals s’ajustaran aplicant el coeficient acreditat per
l’obligat tributari.
A.P.-35.- NOMENAMENT D’ENCARREGAT DEL REGISTRE CIVIL DE SANTA MARIA
DE CORCÓ.
En data 17 de desembre de 2007 el Sr. Jordi Berenguer i Valladolid va cessar com a
secretari interventor de la Corporació i també com a encarregat del Registre Civil del
municipi.
Posteriorment no s’ha formalitzat cap nomenament per ocupar el lloc d’encarregat del
Registre Civil, la qual cosa requereix acord de Ple i notificació del mateix al Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
Atès que actualment ocupa la plaça de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament el Sr. Jordi
Tena i Galindo, funcionari habilitat estatal, es proposa al Ple:
Primer.- Nomenar Encarregat del Registre Civil de Santa Maria de Corcó el Sr. Jordi Tena
i Galindo.
Segon.- Notificar el present acord al Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya als efectes pertinents.
Un cop consultat el Sr. Secretari sobre les funcions de l’encarregat del Registre Civil, la
proposta s’aprova per unanimitat.

A.P.-36.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. JORDI
ALBANELL TANGANELLI CONTRA EL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
2004.
Antecedents
El Pressupost per a l’exercici 2004 va ser aprovat definitivament en sessió plenària
extraordinària de 26 de maig de 2004. Posteriorment, el Sr. Jordi Albanell Tanganelli va
interposar recurs de reposició contra l’acord d’aprovació definitiva el 23 de juny de 2004.
El recurs va ser resolt per Resolució d’Alcaldia de 22 de juliol de 2004, notificada el dia 23
de juliol de 2004. Contra aquesta resolució, l’interessat va interposar recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La Sala del Contenciós Administratiu, secció cinquena, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va emetre sentència el 3 d’octubre de 2007, anul·lant la resolució del recurs de
reposició presentat, i establint la retroacció d’actuacions per tal que el recurs sigui resolt
pel Ple de la Corporació.
El recurs de reposició interposat formula les següents al·legacions:
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1.Hi ha més de quaranta partides que no expressen la seva consignació, les quals
representen globalment gairebé dos milions d’euros, sense saber com es reparteixen dins
d’un pressupost de dos milions vuit-cents mil euros.
2. El pressupost preveu endeutament que l’Ajuntament no pot assumir ni tècnicament ni
legal.
3.El pressupost no és en absolut realista ja que sobredimensiona les previsions de
subvencions.
4.Els increments previstos en matèria de personal són superiors al que dicta la llei tant pel
que fa al muntant global com pel que fa als diferents complements, fent que la dotació d’un
d’ells sigui irregular.
5. Respecte el 2003 ha desaparegut la plaça d’administratiu, tot i que la persona que
l’ocupava segueix treballant a l’Ajuntament, simultàniament se n’ha creat una ocupada per
aquesta mateixa sense el corresponent procés selectiu.
Fonaments jurídics
L’article 170.2 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals estableix que només poden
presentar-se reclamacions al pressupost en els casos següents:
a) Per no haver-se ajustat la seva elaboració i aprovació als tràmits establerts en la
Llei d’Hisendes Locals.
b) Per ometre el crèdit necessari per al compliment d’obligacions exigibles a l’entitat
local, en virtut de precepte legal o de qualsevol altre títol legítim.
c) Per ser de manifesta insuficiència els ingressos en relació amb les despeses
pressupostades o bé d’aquestes respecte a les necessitats per a les que estiguin
previstes.
Cap de les al·legacions presentades poden incardinar-se en alguna de les causes taxades
per a presentar reclamació. El recurs pot desestimar-se, doncs, sense entrar en el fons.
Pel que fa a les al·legacions formulades
1.La primera al·legació formulada pel recurrent és que hi ha més de quaranta partides que
no expressen la seva consignació, les quals representen globalment gairebé dos milions
d’euros, sense saber com es reparteixen dins d’un pressupost de dos milions vuit-cents mil
euros.
De conformitat amb l’article 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals, els estats de despeses han d’incloure els crèdits
necessaris per atendre el compliment de les obligacions, i al seu torn els estats d’ingressos
han de recollir les estimacions dels diferents recursos econòmics a liquidar durant
l’exercici.
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La manca de consignació d’algunes partides pot deure’s al fet que es realitza una
comparativa del pressupost de 2004 amb el de 2003, el qual disposava de certes partides
que en el de 2004 no hi són. Altres exemplars del pressupost inclouen consignació per a
totes les partides.
Posteriorment, el pressupost s’ha executat i liquidat amb un resultat pressupostari ajustat
de 28.582,92 €.
La xifra de deute viu total a 31 de desembre de 2004 era de 490.718,90 euros, i
l’endeutament d’un 36,10%.
Així mateix, el Pressupost de 2004 posa fi als dèficits derivats dels exercicis anteriors.
2. La segona al·legació estableix que el pressupost preveu un endeutament que
l’Ajuntament no pot assumir ni tècnicament ni legal.
L’article 165 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals exigeix que el pressupost atengui
al compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
Per tal de fer el càlcul corresponent, cal veure la diferència entre adquisicions netes
d’actius financers i passius nets corrents:
2.376.613,59 € (suma dels capítols I a VII del pressupost d’ingressos)
-2.767.696,51 € (suma dels capítols I a VII del pressupost de despeses)
-391.082,82 € (capacitat de finançament, amb diferencial negatiu)
Per tant, la capacitat de finançament dóna un resultat negatiu, i no es compleix el requisit
de l’estabilitat pressupostària.
Així mateix, el Pressupost de 2004 va cobrir el dèficit existent al 2003.
3. El recurrent al·lega també que el pressupost no és en absolut realista ja que
sobredimensiona les previsions de subvencions.
L’estat d’ingressos és una previsió dels drets que es prevegin liquidar durant l’exercici de
vigència del pressupost, tal com estableix la definició de pressupost de l’article 162 del
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, sense que la regulació fixi determinacions al
respecte.
4. La quarta al·legació diu que els incremens previstos en matèria de personal són
superiors al que dicta la llei, tant pel que fa al muntant global com pel que fa als diferents
complements, fent que la dotació d’un d’ells sigui irregular.
Als efectes de determinar les quanties màximes dels complements específic, de
productivitat i gratificacions del personal funcionari de la Corporació, cal tenir en compte
l’article setè del Reial Decret 861/1986, el qual estableix que els crèdits corresponents a
aquestes retribucions han de ser aquells que resultin de restar a la massa retributiba global
pressupostada per a cadascun dels exercicis econòmics, exclosa la referida a personal
laboral, la suma de les quantitats que al personal funcionari li correspongui pels conceptes
de retribucions bàsiques, ajuda familiar i complement de destinació. De la quantitat que en
resulti es destinarà fins un màxim del 75% per al complement específic, d’un 30 per cent
per a productivitat i d’un 10 per cent per a gratificacions.
Massa retributiva global de funcionaris

172.467,05
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-Retribucions bàsiques
-Complement de destí
Diferencial total

64.152,84
35.539,12
72.775,09

Així doncs, és destinable a complement específic el 75% de 72.775,09€, per tant
54.581,31€. El pressupost en preveu 58.054,95€
El màxim per complement de productivitat seria el 30%, de 72.775,09€, per tant
21.832,52€. El pressupost hi destina 14.720,14€.
Per a gratificacions el màxim seria el 10% de 72.775,09. Per tant, 7.277,50€. El pressupost
en preveu 0.
En definitiva, únicament existeix una deficiència pel que fa a l’assignació per a complement
específic. Tot i així, es tracta d’una qüestió que l’Ajuntament està treballant per solucionar
en la mesura que la gestió de les retribucions de personal serà reestructurada i gestionada
pel servei de recursos humans de Diputació de Barcelona en un termini breu.
5. Per últim, el recurrent al·lega que respecte al 2003 ha desaparegut una plaça
d’administratiu, tot i que la persona que l’ocupava seguia treballant a l’Ajuntament.
Simultàniament se n’ha creat una ocupada per aquesta mateixa persona sense el
corresponent procés selectiu. El recurrent concreta que es tracta de la plaça denominada
“tècnic A.G.”
La plantilla de personal és un document que reflecteix les places vacants i ocupades de la
Corporació i la consignació pressupostària que s’hi destina, de forma que s’aprova
conjuntament amb el pressupost general, d’acord amb la Llei 30/1984, de Mesures de
Reforma de la Funció Pública i el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.
L’al·legació fa referència a una qüestió relativa als llocs de treball de l’Ajuntament i no
pròpiament als aspectes pressupostaris que reflecteix el document analitzat.
Per tant, es proposa al Ple:
Primer.- Desestimar el recurs presentat pel Sr Jordi Albanell Tanganelli contra l’aprovació
definitiva del pressupost en sessió plenària de 26 de maig de 2004, pels motius exposats
en els fonaments jurídics.
Segon.- Indicar al recurrent que contra la desestimació del recurs de reposició pot
interposar, en el termini de dos mesos comptats des que se li notifiqui, el corresponent
recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de
Barcelona.

Tercer. Notificar el present acord al Sr. Jordi Albanell Tanganelli.
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Quart.- Notificar el present acord a la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, secció cinquena.
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels regidors dels grups Convergència i Unió,
Independents pel Collsacabra-Acord Municipal, i Independents per Cantonigrós, i amb tres
abstencions del grup Cabrerès i Progrés, que volen manifestar mitjançant un vot particular,
en el sentit que accepten parcialment el recurs amb motiu del tractament de les
retribucions.
Durant el debat, el Sr. Castells Casellas explica que a l’acta del Ple de 8 de maig de 2006,
en què ja s’havia tractat la quesito, s’haviat fet referència al complement de productivitat,
perquè no es podia preveure un concepte que no s’havia complert encara. Afegeix que la
Generalitat ho paga al desembre.
El Sr. Vilaregut fa diverses consultes sobre la qüestió, en relació amb la primera al·legació
del recurs i la superació dels percentatges màxims en les retribucions.
El Sr. Secretari explica breument l’argumentació de l’informe jurídic elaborat i el Sr. Alcalde
explica que la qüestió retributiva està pendent de solucionar per Diputació.

A.P.-37.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CABRERÈS I PROGRÉS PER
AL NOMENAMENT D’UNA COMISSIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DE
LA PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT.
En data 22 de maig de 2008 (registre d’entrada núm. 973), el grup municipal Cabrerès i
Progrés presenta un escrit en què, entre d’altres punts, sol·licita que se sotmeti a votació
una moció relativa al nomenament d’una comissió de control i seguiment de la gestió de la
pàgina web de l’Ajuntament.
El 27 de maig de 2008 l’Alcalde respon per escrit expressant el seu compromís d’incloure a
l’ordre del dia del primer Ple que se celebrés la moció proposada.
Per tot això, es proposa al Ple:
Únic.- Aprovar la moció presentada pel grup municipal Cabrerès i Progrés en els següents
termes:
En el termini d’un mes, des de que s’aprovi aquesta moció, l’alcalde nomenarà una
comissió de control i seguiment de la gestió de la pàgina web de l’ajuntament. Aquesta
comissió estarà formada per tants membres com grups municipals, i cada grup municipal
proposarà a nomenament la persona que consideri més escaient, en el termini de 15 dies a
comptar des de l’aprovació d’aquesta moció. La comissió presentarà una proposta de
reglament de funcionament i de competències, que aprovarà un ple, no més tard de tres
mesos després del nomenament de la comissió.
La proposta es refusa amb vuit vots en contra, dels grups Convergència i Unió,
Independents pel Collsacabra-Acord Municipal i Independents de Cantonigròs, i tres a
favor del grup Cabrerès i Progrés.
Durant el debat, el Sr. Castells Casellas diu que es van adreçar algunes preguntes a
l’Alcalde, per escrit, sobre aquest assumpte, i després exposa el següent:
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“Respecte del punt que tractem, primer agrair la resposta per escrit a la nostra sol·licitud
d’informació respecte del funcionament i responsable de la pàgina web de l’ajuntament.
Però no podem deixar de manifestar que la desposta és, per dir-ho suaument, evasiva:
-no preguntàvem per “l’encarregat”, preguntàvem per “qui respon de la gestió de la pàgina
web”.
-demanàvem “quines modificacions” s’havien fet a la pàgina des de maig de 2007? En la
web, abans d’ahir encara apareixia com a secretari de l’ajuntament el senyor Jordi
Berenguer Valladolid.
-i, més important, “quins recursos materials i humans” s’hi esmercen.
No ens heu respost, doncs, a cap de les preguntes concretes que se us varen formular.
Esperem que la Comissió que avui s’ha de crear en aquest Ple podrà informar puntualment
d’aquestes qüestions a tots els regidors, periòdicament, i, en conseqüència, posar a l’abast
de tots els ciutadans els seus treballs. La qual cosa, evidentment, no ha d’exonerar
necessàriament el senyor alcalde de donar-nos, ara, resposta detallada a aquelles
preguntes.
Moltes gràcies”.
El Sr. Alcalde explica que la pàgina web és una eina bona per informar els ciutadans i que
s’hi dedica el Sr. Miquel Vilella. També explica que interessa informar, però no que pugui
convertir-se en un instrument polític.
El Sr. Castells Casellas pregunta si no és fer política no penjar-hi les actes dels Plens.
El Sr. Alcalde respon que la pàgina web s’ha anat treballant a poc a poc.
El Sr. Vilaregut diu que el que es demana és crear una comissió de control i seguiment de
la pàgina web de l’Ajuntament per fer-la útil, però no per fer política.
La Sra. Crehuet afegeix que cal utilitzar-la com a eina, però que ara està morta.
El Sr. Castells Casellas diu que penjar una acta és informar i que no és informar bé o
malament. També pregunta si el Sr. Miquel Vilella decideix què s’hi penja i què no.
El Sr. Alcalde respon que no, però que pel fet de penjar-hi informació no hi ha hagut mai
cap problema.
El Sr. Vilaregut pregunta a l’Alcalde si considera bàsic crear aquesta comissió per
dinamitzar la pàgina web, a la qual cosa el Sr. Alcalde respon negativament.
A.P.-38.- DISTRIBUCIÓ DELS FONS CORRESPONENTS AL FONS DE COOPERACIÓ
LOCAL DE CATALUNYA 2007 I 2008.
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Per resolució GAP/3245/2007, de 18 d’octubre, de distribució als municipis de Catalunya
de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació
Local de Catalunya 2007.
D’acord amb la Llei 4/2007, de 18 de juliol, de Pressupostos Generals de la Generalitat de
Catalunya per al 2007, la participació dels municipis en els ingressos de la Generalitat
finança la participació de lliure disposició i la participació per al foment de la prestació
supramunicipal de serveis.
Per resolució GAP/798/2008, de 18 d’octubre, de distribució als municipis de Catalunya de
la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de Cooperació Local
de Catalunya 2008.
D’acord amb la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de Pressupostos Generals de la
Generalitat de Catalunya per al 2008, la participació dels municipis en els ingressos de la
Generalitat finança la participació de lliure disposició i la participació per al foment de la
prestació supramunicipal de serveis.
Mitjançant acord de l’òrgan pertinent, els Ajuntaments han de distribuir percentualment la
seva assignació per aquest concepte entre les mancomunitats, comunitats de municipis i
consorcis legalment constituïts en els quals participen i el Consell Comarcal corresponent.
Correspon a l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó distribuir 6.526,63 euros procedents del
Fons de 2007 i 7.016,93 euros procedents del Fons de 2008.
Atès que el Consorci Vall de Sau – Collsacabra reuneix els requisits per rebre aquests
fons.
Es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar la distribució de la participació per al foment supramunicipal de serveis
per a l’any 2007 i 2008 que correspon a aquest Ajuntament.
Segon.- Atribuir les quanties de 6.526,63 euros i 7.016,93 euros procedents dels Fons de
2007 i 2008, respectivament, al Consorci Vall de Sau-Collsacabra.
Tercer.- Sol·licitar al Consorci Vall de Sau- Collsacabra que accepti aquesta assignació de
fons.
Quart.- Abonar els 6.526,63 euros procedents del Fons de 2007 al Consorci Vall de SauCollsacabra un cop hagi acceptat l’assignació.
Cinquè.- Notificar el present acord a la Direcció General d’Administració Local als efectes
que l’Ajuntament rebi els 7.016,93 euros del Fons de 2008.
Sisè.- Transferir els 7.016,93 euros procedents del Fons de 2008 al Consorci-Vall de Sau
Collsacabra un cop aceptada l’assignació i ingressada.
La proposta s’aprova per unanimitat.
A consultes del grup Cabrerès i Progrés, el Sr. Alcalde explica que hi havia la possibilitat
de fer aprotacions als Consorcis Alba Ter i Vall de Sau-Collsacabra, però que s’ha
considerat convenient, per la seva tasca, aportar-ho tot al Consorci Vall de SauCollsacabra.
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A.P.-39.- RATIFICACIÓ DE RESOLUCIONS D’ALCALDIA NÚM. 95/2008, DE 25
D’ABRIL, 114/2008, DE 15 DE MAIG, 142/2008, DE 9 DE JUNY I 143/2008, DE 9 DE
JUNY.

Es proposa al Ple:
Primer.- Ratificar la resolució d’alcaldia 95/2008, de 25 d’abril, relativa a les al·legacions
formulades a la planificació inicial del Pla Únic d’Obres i Serveis per al quinquenni 20082012, redactada en els termes següents:
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 95/2008
Santa Maria de Corcó, 25 d’abril 2008
Vist que la Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en la sessió de 7 d’abril de 2008,
va aprovació inicialment la proposta de planificació del PUOSC per al quinquenni 2008 –
2012, relatiu al Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria de formulació del
PUOSC 2008 – 2012.
Que estant l’equip de govern, en desacord amb l’esmentada Proposta i podent-se
presentar dins el tràmit d’informació pública de 20 dies, conferit, al·legacions a l’esmentada
proposta.
A l’empara de les atribucions que em confereix la normativa aplicable en matèria de Règim
Local,
RESOLC:
Primer.- Comparèixer davant la Secretari General del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, i formular les al·legacions a la
proposta de planificació del PUOSC per al quinquenni 2008 – 2012, relatiu al Decret
245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria de formulació del PUOSC 2008 – 2012, que
s’adjunten a la present.
Segon.- Disposar que la present Resolució sigui ratificada pel Ple de la Corporació en la
propera sessió ordinària que se celebri.
Tercer.- Notificar l’adopció de la present Resolució, als interessats als efectes oportuns.
Així ho disposo,
L’alcalde,
Signat, Josep Mas Falgueras

Davant meu
El secretari habilitat acc. (Resoluc. 291’/07),
Signat, Alexandre Tarroja Piera
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Segon.- Ratificar la resolució d’alcaldia 114/2008, de 15 de maig, relativa a l’aprovació del
Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Arranjament i millora de l’accés a Santa Maria de Corcó,
per la carretera de Quatre Camins”, redactada en els termes següents:
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm. 114/08
Santa Maria de Corcó, 15 de maig de 2008
En data 17 d’abril de 2008 el Ple va acordar l’adjudicació de l’obra “Arranjament i millora de
l’accés a Santa Maria de Corcó, per la carretera de Quatre Camins” a l’empresa PAEXBA
SL.
L’empresa adjudicatària va aportar el 5 de maig de 2008 Pla de Seguretat i Salut per a
l’obra.
Mitjançant resolució d’Alcaldia 106/08, de 7 de maig va ser nomenat coordinador de
seguretat i salut de l’obra el Sr. Joan Portavella Ylla, Arquitecte Tècnic Municipal, el qual
ha emès informe favorable al Pla de Seguretat i Salut aportat en data 14 de maig de 2008.
Per tot això,
RESOLC:
Únic.- Aprovar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra “Arranjament i millora de l’accés a
Santa Maria de Corcó, per la carretera de Quatre Camins”, aportat per l’empresa
adjudicatària PAEXBA SL.
Així ho disposo,
L’alcalde,
Signat, Josep Mas Falgueras

Davant meu
El secretari,
Signat, Jordi Tena i Galindo

Tercer.- Ratificar la resolució d’alcaldia 142/2008, de 9 de juny, relativa a la desvinculació
de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó al Programa Icària, redactada en els termes
següents:

RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm.142/08
Santa Maria de Corcó, 9 de juny de 2008
Vist que a l’any 2005 es va signar un conveni específic entre l’àrea de Benestar Social de
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Torelló, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç
de Torelló, Les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Maria de Corcó i Sant
Quirze de Besora, per la realització del Programa Icària (Programa d’Actuació amb
Immigració).
Vist que l’any 1993 l’Àrea de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona va crear el
Programa Interdepartamental d’actuació amb immigrants, al qual es van subscriure els
ajuntaments de Manlleu, Torelló i Roda de Ter i les entitats Escola d’Adults Miquel Martí i
Pol, GRAM Osona i Jameiat Essalam, a l’any 1995 es va incorporar al programa els
ajuntaments de Sant Bartomeu del Grau, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, i
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Sant Vicenç de Torelló. Finalment a l’any 1997 es van adherir al programa els ajuntaments
de les Masies de Voltregà, Masies de Roda, Santa Maria de Corcó, Montesquiu i Sant
Quirze de Besora. A partir d’aquest moment el programa canvia de nom i passa a dir-se
programa Icària. Aquest programa, des del seu inici, ha portat a terme una acció
coordinada que tenia per objectiu, el tractament del fenomen de la Immigració a través
d’iniciatives de suport a l’acolliment, mediació, formació i la informació. El programa Icària
ha donat un bon rendiment durant els exercicis en els quals s’ha executat. Prova d’això són
les accions concretes de suport a la Immigració que s’han portat a terme o la redacció del
Pla Global d’Acció Social que és un document que fa la diagnosi d’aquesta problemàtica i
de les seves vies d’actuació i parteix del treball desenvolupat des del programa.
Vist l’art. 25 de la Llei de bases del règim local, que atribueix al Municipi un ampli ventall
de competències que tinguin sempre com a objectiu final la “satisfacció de les necessitats i
les aspiracions de la comunitat de veïns”.
Vist l’art. 66.3 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya atribueix al municipi la competència per la
prestació de serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
Vist els antecedents exposats i als fonaments de dret que els són d’aplicació, escoltada la
comissió mixta de seguiment del programa i la valoració dels diferents serveis tècnics
municipals.
RESOLC:
Primer.- ACORDAR la desvinculació de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó del
programa Icària amb efectes del dia 30 de juny del 2008.
Segon .- ACORDAR el compromís de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó de vehicular
les accions que en matèria d’immigració siguin susceptibles de reconducció i que fins ara
eren incloses dintre del programa Icària.
Tercer.- MANIFESTAR la voluntat de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó de compartir
amb els municipis les experiències i resultats dels diferents programes que es portin a
terme.
Així ho disposo,
L’Alcalde,
Signat, Josep Mas Falgueras

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

Quart- Ratificar la resolució d’alcaldia 143/2008, de 9 de juny, relativa a la separació de
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó del Consorci d’Osona de Serveis Socials per la
gestió del Programa Icària, redactada en els termes següents:
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RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA núm.143/08
Santa Maria de Corcó, 9 de juny de 2008
Atès que el 31 de març de 2004 es va constituir el Consorci d’Osona de Serveis Socials,
format pel consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles, Gurb,
Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Eugènia de Berga, Viladrau i
Vilanova de Sau, per tal de gestionar conjuntament la prestació de serveis socials, de
manera més efectiva i econòmica.
Atès que l’ajuntament de Santa Maria de Corcó i tots els ajuntaments que formaven part
del programa Icària ens vàrem adherir al Consorci d’Osona de Serveis Socials, per tal que
aquest Consorci realitzés la gestió del Programa Icària.

Atès que d’acord amb l’article 66.3.k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC) els
municipis tenen competències pròpies en la prestació dels serveis socials i la promoció i la
reinserció socials.
Atès que en diferents reunions amb representants del Consorci d’Osona de Serveis Socials
s’ha manifestat la voluntat de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó de separar-se del
consorci, i que aquestes es poden considerar com un preavís, i a aquest efecte, el
pressupost del programa Icària dins del pressupost general del Consorci, únicament ha
estat dotat econòmicament per al primer semestre de 2008.
Atès que el Programa Icària finalitza el dia 30 de juny de 2008.
Vistos els estatuts del Consorci i especialment l’article 28, que en regula la separació,
RESOLC:
Primer.- APROVAR la separació de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó del Consorci
d’Osona de Serveis Socials per a la gestió del Programa Icària, amb efectes del dia 30 de
juny de 2008, atès que aquest programa finalitza en aquesta data.
Segon.- MANIFESTAR el compromís d’assumir les obligacions que per qualsevol
concepte corresponguin a aquest ajuntament en execució d’aquest programa
Així ho disposo,
L’Alcalde,
Signat, Josep Mas Falgueras

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

Cinquè.- Comunicar els acords de ratificació dels punts tercer i quart als Ajuntaments i
entitats que formen part del programa Icària (Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló,
Les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Quirze de Besora i Torelló), i també
a l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de
la Diputació de Barcelona, la Secretaria per la Immigració de la Generalitat de Catalunya,
Consell Comarcal d’Osona i el Consorci de Serveis Socials d’Osona.
Per error material, en la mesura que la Resolució 95/2008, de 25 d’abril, ha de ser
ratificada en sessió ordinària, el primer punt es retira de la proposta.
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Els punts segon a sisè són aprovats per unanimitat.
A consultes dels regidors de Cabrerès i Progrés el Sr. Alcalde explica que la ratificació es
fa per la urgència, i la Sra Rodrigo explica que el Programa Icària ha quedat obsolet i que
es busquen formes alternatives per treballar en matèria d’immigració.
A.P.-40.- APROVACIÓ INICIAL DE PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I LICITACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXECUCIÓ DE
L’OBRA ”CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA LLAR D’INFANTS”
En data 13 de març de 2008 el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó va aprovar
definitivament el Projecte d’obres ordinàries “Construcció d’una nova llar d’infants”,
redactat per l’Arquitecte municipal Rafael Rierola Moscoso, amb un pressupost d’execució
per contracta de 631.815,30 euros.
És necessari procedir a l’adjudicació del contracte d’obra per l’execució de l’actuació,
d’acord amb la tramitació establerta a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.
De conformitat amb l’article 6 de la Llei 30/2007, el contracte abans referenciat té la
consideració de contracte d’obres.
Com a conseqüència del fet que el pressupost d’execució és de quantia superior a 200.000
euros i inferior a un milió d’euros, cal convocar un procediment negociat amb publicitat, la
qual cosa permetrà negociar les condicions del contracte de la forma més avantatjosa
possible.
En el pressupost vigent, l’actuació està prevista a la partida pressupostària 1 422 62000,
per import de 754.132,00 euros.
Els serveis tècnics municipals han elaborat el corresponent plec de clàusules
administratives particulars.
Han estat emesos informes del tècnic municipal sobre la modalitat més adequada per a la
contractació, d’acord amb les característiques de l’obra, d’Intervenció per atendre a la
despesa, i de Secretaria, sobre la legislació aplicable, la modalitat de contractació que cal
seguir i si es disposa en ferm dels elements físics i jurídics que són necessaris per a
l’execució normal de l’obra.
Atès qie l’article 122 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, contempla la
possibilitat que la licitació de les obres siguiu simultània al procés d’aprovació inicial.
D’acord amb els antecedents exposats, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels
següents acords:
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Primer.- Aprovar inicialment el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir
la contractació de l’obra “Construcció d’una nova llar d’infants”, i que s’adjunta annex al
present acord.
Segon.-Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies hàbils, el plec de clàusules
administratives particulars, mitjançant un anunci al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el taulell d’anuncis de
l?Ajuntament, perquè es puguin presentar reclamacions. El termini de vint dies hàbils serà
comptador des de l’última publicació dels dos diaris.
Tercer.- Aprovar l’expedient de contractació per procediment negociat amb publicitat i obrir
la convocatòria per contractar mitjançant procediment negociat amb publicitat l’obra
“Construcció d’una nova llar d’infants”, d’acord amb el projecte redactat per l’Arquitecte
Municipal Sr. Rafael Rierola Moscoso, amb un pressupost d’execució per contracte de
631.815,30 euros.
Quart.- Nomenar, com a membres de la mesa de contractació, les persones següents:
President:
Alcalde de la Corporació, o regidor en qui delegui.
Vocals:
Arquitecte municipal
Arquitecte Tècnic municipal
Secretari:
Secretari Interventor de la Corporació
Cinquè.- Publicar el corresponent anunci referit a l’obertura de la licitació per contractar
l’obra, al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament, perquè en el termini de deu dies hàbils, a comptar des
de l’endemà de l’última publicació en els diaris oficials, puguin presentar-se sol·licituds de
participació en el procediment negociat, de conformitat amb el projecte, el plec de
clàusules administratives generals i particulars, i la Llei 30/2007.
La proposta s’aprova per unanimitat.

ANNEX
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS
1a. El contracte d'obres per a l'execució de l'obra “Construcció d’una nova llar d’infants” es
regeix per aquest plec de clàusules administratives particulars i la resta de normativa
aplicable.
2a. Aquesta contractació té com a objecte adjudicar l'execució de l'obra esmentada,
segons projecte aprovat en sessió plenària extraordinària de 13 de març de 2008, i segons
la tramitació de procediment negociat amb publicitat.
3a. El preu que ha de servir de base per a l'esmentat concurs és 631.815,30 euros, IVA
inclòs.
4a La classificació mínima que s’exigeix al contractista és la següent:
Grup C, subgrup 2, categoria C
Grup C, subgrup 4, categoria A
Grup C, subgrup 8, categoria A
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5a. La garantia definitiva que ha de constituir l’adjudicatari és equivalent al 5% de l'import
d'adjudicació, exclòs l’IVA.
La regulació de la garantia esmentada s'ajusta als articles 83 a 90 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
6a. L'adjudicatari està obligat a executar les obres d'acord amb el projecte aprovat, el qual
quedarà exposat, juntament amb els plecs de clàusules corresponents, a la Secretaria de
la corporació, en hores d'oficina.
7a. D’acord amb els articles 153,155 i 160 i següents i següents de la Llei 30/2007, s’obrirà
un termini de 10 dies, a comptar des de l’endemà de l’última publicació del corresponent
anunci en diari oficial, per presentació de sol·licituds de participació en el procediment.
Amb la sol·licitud, cal incloure-hi la documentació següent:
1) Còpia autenticada del DNI de qui signa la proposició i poder validat quan l'oferta es faci
en nom d'una altra persona natural o jurídica.
2) Escriptura de constitució de la societat, o de la seva modificació posterior, degudament
inscrita en el Registre Mercantil, i poder notarial que acrediti la representació que exerceix
la persona que signa la proposició, validat pel lletrat funcionari de l'Administració pública.
3) Declaració expressa i responsable que l'empresa està al corrent dels pagaments de les
quotes de la Seguretat Social i es troba al corrent de les seves obligacions tributàries,
d’acord amb l’article 130 de la Llei 30/2007.
4) Declaració jurada de no incórrer en els supòsits d'incapacitat o d'incompatibilitat que
preveuen els articles corresponents del llibre I, títol II, capítol II de la Llei 30/2007.
5) Certificat de classificació expedit pel Registre Oficial d'Empreses Classificades de l'Estat
o el Registre de contractistes d'una comunitat autònoma o còpia autenticada, juntament
amb una declaració jurada de la seva vigència en el:
Grup--subgrup--categoria--Grup--subgrup--categoria--Grup--subgrup--categoria--6) Per a les empreses estrangeres, declaració de sotmetre's als jutjats i tribunals espanyols
per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte. Presentaran la documentació
traduïda de forma oficial al català o al castellà (article 23 RGLCAP).
8a. Un cop transcorregut el termini per presentar sol·licituds, l’òrgan de contractació
descartarà els sol·licitants que no reuneixin els requisits i convidarà tres dels empresaris
acceptats a presentar oferta. Si el nombre de presentats o que reuneixen els requisits és
inferior a tres, es convidarà els que s’ajustin al que s’estableix en aquest plec de clàusules.
9a. Els empresaris convidats tindran un termini de 15 dies per presentar oferta, a comptar
des de l’endemà de la recepció de notificació formal d’invitació.
10a. La Mesa de Contractació valorarà les proposicions presentades d'acord amb els
criteris següents:
- Oferta econòmica.
- Suggeriments o proposta de modificacions que, sense desestimar el que estableix el Plec
de condicions tècniques, poden convenir a la millor realització de l'objecte del contracte.
- Referències tècniques, professionals i especials, relacionades amb l'objecte del
contracte.
- Termini d'execució de l'obra.
- Programa de treball que cal seguir en l'execució del projecte.
- Termini de garantia de l'obra que s'executi, a càrrec de l'empresa.
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La Mesa pot sol.licitar l'assessorament dels serveis tècnics de la corporació o d'altres
tècnics externs.
11a. La Mesa de Contractació valorarà les ofertes d'acord amb la documentació aportada i,
si escau, l'informe valoratiu dels serveis tècnics, i podrà negociar amb els licitadors les
ofertes per adaptar-les als requisits indicats al plec de clàusules administratives particulars
i a l’anunci de licitació, si s’escau, i en els possibles documents complementaris, amb la
finalitat d’identificar l’oferta econòmicament més avantatjosa.
12a La Mesa de Contractació elevarà la proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació,
que haurà d’acordar l’adjudicació provisional en resolució motivada. L’acord serà notificat a
tots els sol·licitants i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
13a. En els quinze dies hàbils posteriors a la darrera publicació de l’adjudicació provisional,
l’adjudicatari ha de presentar la documentació justificativa d’estar al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres
documents acreditatius de la seva aptitud per contractar o de l’efectiva disposició dels
mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte que li
reclami l’òrgan de contractació.
14a. L’adjudicació provisional esdevindrà definitiva en els deu dies hàbils posteriors a la
finalització del termini que estableix la clàusula 12a, sempre que l’adjudicatari hagi
presentat la documentació assenyalada i constituït la garantia definitiva.
15a. Quan no escaigui l’adjudicació definitiva del contracte a l’adjudicatari provisional
perquè no compleix les condicions necessàries, abans de procedir a una nova
convocatòria es podrà efectuar una nova adjudicació provisional al licitador o licitadors
següents a aquell, per l’ordre en què hagin estat classificades les seves ofertes, sempre
que això sigui possible i el nou adjudicatari hi hagi prestat la seva conformitat. En aquest
cas s’atorgarà un termini de deu dies perquè aporti la documentació exigida a la clàusula
12a.
16a. L'adjudicatari es farà càrrec del pagament de l'import dels anuncis i, en general, de
totes les despeses que ocasionin el contracte i la seva formalització.
17a. El termini per a l'execució de l'obra és, com a màxim, d’un any.
Aquest termini començarà a comptar, un cop s'hagi signat l'acta de comprovació de
replanteig, des de l'endemà que la corporació hagi notificat a l'adjudicatari l'aprovació del
Pla de seguretat i salut en el treball, lliurat per l'adjudicatari.
18a. En el cas d'incompliment del termini total assenyalat o dels terminis parcials que
s'estableixin per causa no derivada de força major, la corporació contractant pot optar per
la resolució o per exigir-ne el compliment.
19a. El supòsit de força major per donar lloc a la pròrroga del termini d'execució ha de ser
comunicat mitjançant un escrit del facultatiu director de l'obra, en endavant director, al
president de la corporació, en el moment de produir-se, per tal que pugui apreciar-se si la
causa és justificada i, així, concedir la pròrroga en el termini d'execució.
20a. El termini de garantia de l'obra és, com a mínim, d’un any.
21a. El contracte que s'estableixi entre la corporació i l'adjudicatari és a risc i ventura del
contractista. L'Administració eludeix tota mena de perjudicis que el contractista pugui
ocasionar com a conseqüència de l'adjudicació de l'obra fins a la seva liquidació, per la
qual cosa se'l considera com a únic responsable, llevat que derivin directament del projecte
o d'ordres de l'Ajuntament.
22a. El contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat de
la seva execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i al projecte aprovats i a les instruccions
que rebi del director facultatiu de l'obra.
23a. El contractista té dret a percebre l'import de l'obra realment executada que resulti de
les certificacions mensuals expedides pel director facultatiu. Es pot fer el pagament per
separat de les diferents aportacions que figuren en el finançament de l'obra.
24a. El finançament de l'obra a contractar és previst en la partida número 1 422 62000 del
pressupost de l'exercici 2008 aprovat definitivament per la corporació.
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25a. El contractista té dret a la revisió de preus del contracte. El contractista no pot
reclamar cap variació en els preus inclosos en els "Quadres de preus" del pressupost del
projecte, ni té tampoc dret a cap reclamació, basant-se en la insuficiència, error o omissió
en el càlcul del cost de qualsevol dels elements dels quadres de preus esmentats. En el
cas que hi hagi contradicció entre les clàusules del plec de prescripcions tècniques i
facultatives, i les del plec de clàusules administratives particulars, prevaldran les d'aquest
darrer.
26a. En tot allò que no estigui determinat per aquest Plec, serà d'aplicació el "Pliego de
Condiciones Administrativas Generales para la Contratación de obras del Estado", sempre
que no contradigui el que assenyala la Llei 30/2007.
27a. Les despeses d'assaigs i anàlisis dels materials i unitats d'obra són a càrrec del
contractista fins a un import màxim del 2% del pressupost d'adjudicació de l'obra.
28a. En aplicació de l'estudi de seguretat i salut (o, si s'escau, de l'estudi bàsic),
l'adjudicatari està obligat a elaborar i lliurar a la corporació, en el termini màxim d'un mes a
comptar des de la realització de l'acta de comprovació del replanteig, un pla de seguretat i
salut en el treball, en el qual s'han d'analitzar, estudiar, desenvolupar i completar les
previsions contingudes a l'estudi, d'acord amb les prescripcions de l'article 7 del Reial
decret 1627/1997, de 24 d'octubre, sobre seguretat i salut en les obres.
No es pot iniciar l'execució de l'obra fins que la corporació hagi aprovat el pla de seguretat i
salut en el treball, lliurat per l'adjudicatari.
29a. L'adjudicatari ha de presentar al director de l'obra, en el termini de quinze dies a
comptar des de la notificació de l'adjudicació definitiva, un programa d'execució de l'obra,
de conformitat amb les especificacions assenyalades en el plec de prescripcions tècniques
i facultatives.
30a. A tots els efectes, s'entén que les ofertes que formulin els contractistes comprenen, a
més del preu de contracta, l'Impost sobre el Valor Afegit vigent.
31a. És d'obligació del contractista adjudicatari col.locar, al seu càrrec exclusiu, el cartell
exigit per la base d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis 2008-2012, en què l’obra està
inclosa, i tot aquell que pugui ser exigit amb motiu de l’obtenció de finançament per
subvencions i ajuts.
32a. Les cédules de crèdit local són admissibles per constituir garantia definitiva perquè
tenen legalment la consideració d'efectes públics.
33a. Amb l'acceptació del Plec, s'entén que el contractista renuncia a qualsevol fur i
privilegi i se sotmet als tribunals competents per resoldre i conèixer les qüestions que
puguin suscitar-se.
34a. Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i
divergències que sorgeixin s'han de resoldre per la via administrativa o per la jurisdicció
contenciosaadministrativa.
A.P.- 41.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONVENI URBANÍSTIC PER A LA
URBANITZACIÓ DEL CARRER VERGE DE MONTSERRAT, ZONA “EL PEDRÓ”.
Atès que el tram del carrer Verge de Montserrat confrontant amb l’illa del Pedró, de 72,46
metres de longitud i 8 d’amplada, i la zona verda de 890,76m2 de l’illa consten al Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal com a sòl urbà.

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

st.m.corco@diba.es

Atès que el tram esmentat no es troba urbanitzat, en dissonància amb el contingut del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal.
Atès que cal impulsar les obres d’urbanització necessàries per tal que el tram de vial i la
zona verda assoleixin la condició de sòl urbà consolidat de conformitat amb el planejament
urbanístic general vigent.
Atès que els articles 25 i 26 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme preveu la possibilitat de celebrar convenis urbanístics,
d’acord amb la legalitat.
Es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar el conveni urbanístic per a la urbanització del carrer Verge de Montserrat,
zona “El Pedró”, en els termes transcrits en l’annex del present acord.
Segon.- Donar publiciat al present acord mitjançant inserció d’anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona en el termini d’un mes des de l’adopció, d’acord amb l’article
26.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Tercer.- Facultar l’Il·lm. Sr. Alcalde per facilitar còpia del conveni urbanístic a les persones
que així ho sol·licitin, d’acord amb l’article 26.2 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.
La proposta s’aprova per unanimitat.
Durant el debat, el Sr. Vilaregut pregunta per què es fa i si hi ha alguna contraprestació per
a l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde diu que és a petició dels veïns i el Sr. Castells Famada explica que permetrà
deixar l’àrea en millors condicions.
El Sr. Castells Casellas diu que li sembla bé si la urbanitzzació es fa perquè els veïns
puguin obtenir llicència d’edificació.
ANNEX
CONVENI URBANÍSTIC PER A LA URBANITZACIÓ DEL CARRER VERGE DE
MONTSERRAT, ZONA “EL PEDRÓ”
Santa Maria de Corcó, 19 de juny de 2008
REUNITS
El Sr. Josep Mas Falgueras, Alcalde President de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó,
d’acord amb les facultats que li atorga l’art.53 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, assistit del secretari de
la Corporació Sr. Jordi Tena i Galindo.
El Sr. Ernest Sala Bertran, major d’edat, amb domicili a efectes del present conveni a
Manlleu, Pg. de Sant Joan, 196 i DNI 40590683F.
El Sr. Jaume Porta Bagaria, major d’edat, amb domicili a efectes del present conveni a
Santa Maria de Corcó, C/ Placeta, 10 i DNI 33939589F.
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La Sra. Montserrat Casalí Caballol, major d’edat, amb domicili a efectes del present
conveni a Santa Maria de Corcó, Pg. del Pedró, 124, i DNI 33930416B.
En presència del Sr. Jordi Tena i Galindo, Secretari Interventor de l’Ajuntament de Santa
Maria de Corcó.
INTERVENEN
El Sr. Mas com a Alcalde President de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, titular de la
finca situada al Passeig del Pedró, S/N.
El Sr. Sala com a propietari de la finca situada al carrer Verge de Montserrat, núm. 62.
El Sr. Porta, com a representant de l’empresa Gerosigres Promocions SL, amb CIF
B63963383, titular de la finca situada al Passeig del Pedró, núm. 122.
La Sra. Casalí, com a propietària de la finca situada al Passeig del Pedró, núm. 124.
Les parts, reconeixent-se personalitat i capacitat mútua,
EXPOSEN
I.- Que el tram del carrer Verge de Montserrat confrontant amb l’illa del Pedró, de 72,46
metres de longitud i 8 d’amplada, i la zona verda de 890,76m2 de l’illa, consten al Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal com a sòl urbà.
II.- Que el tram esmentat no es troba urbanitzat, en dissonància amb el contingut del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal.
III.- Que l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó és titular de la finca situada al Passeig del
Pedró, s/n.
IV.- Que el Sr. Sala és titular de la finca situada al carrer Verge de Montserrat, núm. 62.
V.- Que Gerosigres Promocions SL és titular de la finca situada al Passeig del Pedró, núm.
122.
VI.- Que la Sra. Casalí és titular de la finca situada al Passeig del Pedró, núm.124.
VII.- Que cal impulsar les obres d’urbanització necessàries per tal que el tram de vial i la
zona verda assoleixin la condició de sòl urbà consolidat de conformitat amb el planejament
urbanístic general vigent.

ACORDS
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Primer.- El present Conveni instrumenta la urbanització del tram del carrer Verge de
Montserrat confrontant amb l’illa del Pedró, de 72,46 m x 8,00 m, representant 579,68m2, i
la zona verda de l’illa del Pedró, de 890,76m2.
Segon.- Les obres es concretaran en un projecte d’obra ordinària que serà encarregat pels
propietaris, els quals també s’encarregaran de l’execució de les obres.
Tercer.- Els costos de l’execució de les obres es distribuiran entre els quatre propietaris
dels àmbits a urbanitzar, en funció dels metres linials de façana de cada propietat:
-Façana solar 1 = 29,95ML
-Façana solar 2 = 33,87 ML
-Façana solar 3 = 12,97 ML
-Façana solar 4 = 67,69 ML
TOTAL =144,48 ML
Quart.- Segons informe dels Serveis Tècnics Municipals, el cost previst de l’obra és de
79.027,08 euros, el qual serà repercutit en els següents termes:
79.027,08 euros / 144,48 ML = 546,98 euros/ML façana
Repercusió solar 1 = 29,95x546,98 = 16.382,05 euros
Repercusió solar 2= 33,87x546,98= 18.526,22 euros
Repercusió solar 3= 12,97x546,98= 7.094, 33 euros
Repercusió solar 4 = 67,69x546,98= 37.025,08 euros
Cinquè.- Un cop signat el present conveni, l’Ajuntament es compromet a la tramitació del
procediment de concessió de llicències d’edificació i al seu atorgament si la sol·licitud i el
projecte presentats s’ajusten a la normativa urbanística, i especialment al planejament
urbanístic vigent.
Sisè.- Caldrà presentar un aval com a requisit per poder obtenir la llicència que indica
l’acord anterior, i també en els casos en què així ho exigeixi l’Ajuntament.
Setè.- L’eficàcia d’aquest conveni resta condicionada a la seva aprovació pel Ple
Municipal.
Vuitè.- El present Conveni té naturalesa administrativa.
Novè.- Ambdues parts s’obliguen a elevar a públic el present Conveni, bastant el simple
interès i requeriment d’una part a l’altra, per tal que es formalitzi la seva elevació.
En prova de conformitat, ho signen les parts,
Sr. Josep Mas Falgueras
Alcalde President
Ajuntament de Santa Maria de Corcó

Sr. Jordi Prat Feu
Gerosigres Promocions SL

Sr. Ernest Sala Bertran

Sra. Montserrat Casalí Caballoll
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Jordi Tena i Galindo
Secretari Interventor
Ajuntament de Santa Maria de Corcó
A.P.42.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER PORTAR A TERME LA
SEGONA FASE DE L’EDIFICI PLURIFUNCIONAL DE SANTA MARIA DE CORCÓ.
Mitjançant acord de Ple d’aquesta Corporació, adoptat en sessió extraordinària de data 13
de març de 2008, es va convocar la licitació per contractar l’obra “Construcció de la segona
fase de l’edifici plurifuncional PAV-2”, mitjançant concurs per procediment obert, que va ser
anunciada en el Butlletí Oficial de la Província núm.75, de 27 de març de 2008 i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5101, d’1 d’abril de 2008 (amb publicació
d’error en el pressupost en el DOGC de 16 d’abril de 2008 i en el BOPB de 14 d’abril de
2008.
La Mesa de Contractació, en la sessió de 22 de maig de 2008 i després de realització
d’informe proposta, va acordar proposar l’adjudicació de l’esmentat contracte a l’empresa
“Arenes i Graves Castellot SA”.
D’acord amb el que disposen l’article de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Reglament general de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques, es proposa al Ple municipal, que decidirà
el que cregui convenient, que adopti els acords següents:
Primer.- Adjudicar el concurs convocat per a l’execució de l’obra titulada “Construcció de la
segona fase de l’edifici plurifuncional PAV-2” (inclosa en el Programa Xarxes Barcelona
Municipis de Qualitat 2004-2007 amb 160.000 euros i 100.000 euros; amb una subvenció
de 863.700 euros del Consell Català de l’Esport; i inclosa al PUOSC 2004-2007 amb
229.740 euros i 90.000 euros) a l’empresa “Arenes i Graves Castellot SA”, pel preu de
1.280.148,48 euros, amb subjecció al plec de clàusules administratives particulars, el plec
de prescripcions tècniques, el projecte aprovat i les propostes tècniques presentades pel
contractista, així com al plec de clàusules administratives generals per a la contractació
elaborat per la Diputació i que aquest Ajuntament té aprovat.
Segon.- Notificar l’adopció del present acord als interessats als efectes oportuns i requerir
l’adjudicatari perquè en el termini de quinze dies naturals des de l’endemà de la notificació
d’aquest acord acrediti que ha constituït la garantia definitiva, xifrada en 51.205,93- euros
(4% del preu d’adjudicació), i advertir-li que, si no ho fa així, la contractació pot quedar
resolta.
Tercer.- Aplicar la despesa amb càrrec a la partida número 1 452 62203 del pressupost de
l’exercici 2008.
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Quart.- Citar l’adjudicatari perquè el dia i l’hora que se li indicarà concorri a formalitzar el
contracte administratiu corresponent.
Cinquè.- Retornar la garantia provisional als licitadors, llevat de la dipositada per l’empresa
adjudicatària, que serà retinguda fins que es formalitzi el contracte.
Sisè.- Designar com a director facultatiu de l’obra, de manera indistinta, els senyors David
Aceves Cavalleria, Arquitecte Superior, núm. de col·legiat 29930/8 i Albert colomer
Busquets, Arquitecte Superior, núm. de col·legiat 25851/2.
Setè.- Notificar l’adopció d’aquest acord a la Diputació de Barcelona, en relació amb el
Programa Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007; al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya, en relació amb el PUOSC; i al Consell Català
de l’Esport.
Vuitè.-Facultar l’Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer efectius
els acords precedents, i publicar l’adopció del present acord al BOPB, al DOGC i al tauler
d’anuncis municipal.
La proposta s’aprova amb vuit vots a favor, dels grups Convergència i Unió, Independents
pel Collsacabra-Acord Municipal i Independents de Cantonigròs, i tres abstencions, del
grup Cabrerès i Progrés.
Els regidors del grup Cabrerès i Progrés demanen que es faci constar que s’abstenen
perquè, si bé consideren que el poble necessita un pavelló, les dimensions del que es
construeix i el procediment que s’ha seguit per portar-lo endavant no els semblen
correctes.
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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