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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 06/2013  
 
NÚM.: 06/2013 
DATA SESSIÓ: 30 DE SETEMBRE DE 2013 
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA 
ACORDS PLENARIS: A.P.- 034 a 039. 
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. Antoni Comas Danés 
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó 
Sr. Joan Matavera Rifà 
Sr. Alexandre Montanyà Rifà 
Sr. Joan Callejón Creus 
Sra. Alba Molas Rifà 
Sr. Ventura Bagaria i Canal 
 
S’INCORPOREN POSTERIORMENT: 
--- 
 
NO HI ASSISTEIXEN:  
--- 
 
EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA 
Sr. Pep Mas Falgueras 
 
 
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. 034/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA VA LIDACIÓ DEL TEXT REFÓS 
DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM DE SANTA MARIA D E CORCÓ, COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE LA DETECCIÓ DE DIVERSES ERRADES, PO SADES DE 
MANIFEST ARREL DE LA SEVA ENTRADA EN VIGOR.  
 
En la sessió extraordinària de data 29 de juliol, el Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de 
Corcó va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Santa Maria de Corcó, aprovat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona mitjançant acords de dates 20 de setembre de 2007 i 24 de gener de 2008, pels 
que es resolgué, respectivament, la seva aprovació definitiva i donar conformitat al seu 
Text Refós (DOGC de 29/02/08 – Núm. 5081). Modificació consistent en l’esmena de les 
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errades relacionades en el document de modificació puntual elaborat pels serveis tècnics 
municipals titulat “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Santa 
Maria de Corcó, com a conseqüència de la detecció de diverses errades arrel de la seva 
entrada en vigor”. 
 
Les errades detectades relaciones en el document de modificació puntual elaborat pels 
serveis tècnics municipals, responien per una banda a simples errades materials o 
aritmètiques, i per altra banda, altres, responen també a l’adopció d’una regulació 
inadequada com a conseqüència de diversos motius, relatius al disseny o l’ordenació que 
proposa el POUM per a un sector determinat. 
 
L’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, seguint les prescripcions de la Comissió 
d’Urbanisme pertinent i per tal de dotar de la major seguretat jurídica el procés d’esmena 
de les errades detectades va elaborar un document en el que es recollien i relacionaven 
totes les errades,des de les que feien referència a simples errades materials o aritmètiques 
fins a aquells punts en que el disseny o l’ordenació que preveu el POUM havia d’ésser 
modificada per considerar-se inadequada, la qual s’està tramitant com una modificació 
puntual del POUM. 
 
D’acord amb el procediment regulat al Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme (vigent en aquell moment), i els articles 
concordants aplicables del Reglament de la Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, 
de 18 de juliol, es sotmeté l’expedient a exposició pública, pel termini d’un mes, mitjançant 
la publicació dels corresponents anuncis, al tauler d’anuncis de la casa consistorial, al web 
municipal ( http://www.lesquirol.cat ), a el bisetmanari El 9 Nou (28/08/2009, pàgina 21), a 
El Periódico (31/08/2009, pàgina 38), al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (núm. 
219, pàgina 44, de 12/09/2009) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 5516 
de 30/11/2009), dins del qual foren presentats els següents escrits d’al·legacions: 
 

- Escrit d’al·legacions presentat davant el Registre General de la Corporació en data 
09/10/2009 – núm. 1538, a instància del Sr. Joan Danés Crosas, pel que es 
sol·licitava que d’acord amb les al·legacions que en aquest es contenien contra 
l’acord d’aprovació inicial adoptat , s’inclogués una ampliació de l’ordenació de la 
Clau 2. 

- Escrit d’al·legacions presentat davant el Registre General de la Corporació en data 
13/11/2009 – núm. 1797, a instància del Sr. Antonio Montañà i Morató, pel que es 
sol·licitava que fossin excloses de la modificació puntual aquelles rectificacions que 
no tinguessin res a veure amb rectificació d’errades materials, concretament la 
modificació 2.6, relativa al redimensionat del giratori del carrer Pedraforca i la 
modificació 2.11, relativa a la reordenació de la illeta del Passeig de les Gorgues 
emplaçada entre els carrers Collsacabra i Cabrera, així com les prescripcions 
normatives relatives a l’execució del PA-2, per considerar-les no ajustades a dret. 

- Escrit presentat davant el Registre General de la Corporació en data 27/10/2009 – 
núm. 1654, a instància del Sr. Miquel Colom i Canal, pel que es sol·licità l’obtenció 
de còpia complerta del document de modificació puntual, de la qual se li va fer 
entrega efectiva. 

 
Així mateix, es va conferir un tràmit d’audiència als Ajuntaments del termes municipals 
limítrofes, sense que es presentés cap al·legació al respecte, i fou sol·licitada l’emissió 
d’informe als organismes públics considerats afectats per raó de llurs competències, que 
seguidament es relacionen. 

- Servei Territorial de Carreteres de Barcelona 
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- Direcció General de Promoció de l’Habitatge 
- Serveis Territorials d’Interior 
- Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge 
- Departament de Salut 
- Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
- Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
- Departament d’Economia i Finances 
- Direcció General de Patrimoni Cultural / Departament de Cultura 

 
En data 14/10/2009, va tenir entrada davant el Registre General de la Corporació, informe 
de la Direcció General de Comerç, pel que es dictaminà que l’emissió d’informe de la 
citada Direcció General no era preceptiu. 
 
En data 19/11/2009, va tenir entrada davant el Registre General de la Corporació, informe 
de la Direcció General de Promoció de l’Habitatge pel qual s’informà favorablement la 
modificació puntual objecte d’aprovació. 
 
En data 26/11/2009, va tenir entrada davant el Registre General de la Corporació, informe 
de la Direcció General de Carreteres, pel qual es concloïa no oposar res a la modificació 
puntual objecte d’aprovació, en la mesura que no hi havia afectacions a la xarxa de 
carreteres. 
 
En data 04/01/2010, va tenir entrada davant el Registre General de la Corporació, informe 
de la Direcció General de Desenvolupament Rural pel que s’informava favorablement la 
modificació puntual. 
 
Finalment, en dates 03/11/2009 i 27/11/2009, van tenir entrada davant el Registre General 
de la Corporació, els informes emesos per la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments i de la Direcció General de Protecció Civil del Departament 
d’Interior, en el que es posaven de manifest les prescripcions normatives en matèria de 
riscos de protecció civil. 
 
En haver transcorregut amb escreix els terminis per a l’emissió d’informes, sense que en 
fossi presentat cap altre davant el Registre General de la corporació, de conformitat amb el 
que es regula als articles 82 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, respecte a la 
petició i evacuació d’informes, es procedí a prosseguir les actuacions per a l’aprovació 
provisional i definitiva de la modificació puntual. 
 
En data 08/04/2010, foren emesos informes jurídics en relació a els al·legacions 
presentades, en els quals es conclogué que procedia la seva desestimació. Així mateix, 
fou emès informe per l’arquitecte municipal en data 08/04/2010, pel qual es conclogué 
informar favorablement la modificació puntual objecte d’aprovació, i es proposà desestimar 
les al·legacions presentades. 
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En sessió extraordinària de data 15 d’abril de 2010, el Ple de la corporació va acordar 
aprovar provisionalment la modificació puntual objecte de les presents actuacions. 
 
En data 22 d’abril de 2010, els serveis tècnics municipals emeteren informe pel qual es 
conclogué la necessitat de modificar el redactat de la modificació 2.12, relativa a la 
incorporació al POUM de dues disposicions transitòries més (sisena i setena), amb 
l’objecte de dotar a la nova normativa de planejament urbanístic general d’un règim 
transitori adequat per tal de solucionar diverses problemàtiques posades de manifest com 
a conseqüència de la seva entrada en vigor. 
 
Tal modificació, i de conformitat amb allò que es disposa a l’article 112 del Reglament de la 
Llei d’urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, no foren considerades com 
a canvis substancials, entenent com a innecessari procedir a una nova aprovació inicial i 
exposició pública. 
 
En sessió extraordinària de data 20 de maig de 2010, el Ple de la corporació va acordar 
ratificar la desestimació de les al·legacions presentades a l’acord d’aprovació inicial més 
amunt relacionades, corregir el document, rectificant-se el redactat de la Disposició 
Transitòria Sisena d’acord amb els antecedents obrants a l’expedient i aprovar, de nou, 
provisionalment la modificació puntual del POUM. 
 
L’Expedient fou tramès a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per a 
la seva aprovació definitiva i posterior publicació. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de data 21 de 
setembre de 2010, resolgué: 
 
1.- Aprovar definitivament la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal per a la 
correcció de diverses errades, de Santa Maria de Corcó, promoguda i tramesa per 
l’Ajuntament, pel que fa a les modificacions núm. 1, Incorporació de l’ús “dotacions 
privades” en les claus 1, 3 i 4; núm. 2, Incorporació de l’ús d’indústria Integrada en la 
regulació de les Condicions d’Ús dels àmbits qualificats com a sòl urbà casc antic (clau 1) i 
ciutat jardí (clau 3); núm. 3, Rectificació d’errades en la regulació del PA2; núm. 4 Esmena 
d’errades materials i aritmètiques; núm. 5, Aclariment respecte l’abast de l’ús d’educació en 
el lleure, en l’àmbit del sòl no urbanitzable; núm. 7, Qualificació de l’àmbit on s’emplaça la 
font de la cantonada del carrer de Xalofa; núm. 8, Modificació de la regulació relativa a les 
edificacions industrials preexistents emplaçades en l’àmbit del Polígon Industrial de Santa 
Maria de Corcó – subzona 8d; núm. 9, Modificació de la qualificació del passatge annex al 
carrer Cabrera de Cantonigròs; núm. 10, Modificació de la regulació d’usos del sòl no 
urbanitzable, i núm. 11, Modificació de l’ordenació de la Illeta del Passeig les Gorgues, i 
supeditar-ne la publicació al DOGC i conseqüent executivitat a la presentació d’un text 
refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions que consten en l’acord. 
 
2.- Suspendre l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla d’ordenació urbanística 
municipal per a la correcció de diverses errades, de Santa Maria de Corcó, promoguda i 
tramesa per l’Ajuntament, pel que fa a la Modificació núm. 6, Modificació del disseny del 
giratori de l’apèndix del carrer Pedraforca, i la Modificació núm. 12, Disposicions 
transitòries, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per triplicat, verificat per 
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat, s’incorporin les 
prescripcions que igualment consten en l’acord. 
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Aquest Ajuntament va encarregar a l’arquitecte Miquel Sitjà Domènech (NIF 77284240P) 
els treballs de redacció d’un text refós de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE CORCÓ, COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE LA DETECCIÓ DE DIVERSES ERRADES, POSADES DE 
MANIFEST ARREL DE LA SEVA ENTRADA EN VIGOR, el qual incorpori les prescripcions 
acordades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en data 21 de 
setembre de 2010. 
 
Atès que l’esmentat document ha estat lliurat a aquest Ajuntament, i que s’ha constatat que 
efectivament incorpora les prescripcions imposades per la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central en l’acord de data 21 de setembre de 2010, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Validar el text refós de la MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ 
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE CORCÓ, COM A CONSEQÜÈNCIA 
DE LA DETECCIÓ DE DIVERSES ERRADES, POSADES DE MANIFEST ARREL DE LA 
SEVA ENTRADA EN VIGOR, el qual incorpora les prescripcions acordades per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en data 21 de setembre de 2010. 
 
Segon.-  Notificar els presents acords a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, acompanyat de tres exemplars del text refós validat degudament diligenciats i d’un 
exemplar d’aquest document en format digital, per tal que aquesta precedeixi, si s’escau, a 
donar-hi la seva conformitat pel que fa a les modificacions ja aprovades definitivament i 
procedeixi a l’aprovació definitiva d’aquelles que aquest tràmit fou suspès, i procedeixi a la 
publicació corresponent a efectes de la seva executivitat. 
 
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, el Sr. Montanyà demana la retirada 
d’aquest punt de l’ordre del dia. El motiu és que es va tardar 8 o 9 anys per la redacció del 
POUM, i en canvi ara es pretén que en 4 dies s’estudiïn les modificacions, cosa que a ells 
–diu- els ha estat impossible per fer-ne una valoració correcta, i indica que els hauria 
agradat poder tenir el projecte amb anterioritat. Hi ha, diu, 2 o 3 puntualitzacions no 
aclarides. 
 
El Sr. Alcalde qualifica de “curioses” les argumentacions fetes pel Sr. Montanyà. Indica que 
el que s’està fent és un text refós de les modificacions ja aprovades amb la inclusió de les 
prescripcions imposades per urbanisme. Afirma, també, que ajornar-ne l’aprovació 
comporta la denegació de moltes llicències, qüestió que s’ha patit durant dos anys. 
 
El Sr. Montanya li diu que el que ha fet és no mirar-lo, i que hi ha algunes esmentes que 
s’hi podrien fer, com per exemple en la que es modifiquen els ràfecs de 40 a 80 cms. 
 
El Sr. Alcalde li diu que les úniques modificacions que es poden fer respecte del text ja 
aprovat són les que ha imposat la Comissió Territorial d’Urbanisme. 
 
El Sr. Montanyà insisteix en que es retiri aquest punt de l’ordre del dia, malgrat que es pugi 
votar l’acord modificació per modificació. 
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El Sr. Alcalde li respon que la Secretaria s’ha informat que això no és possible, atès que es 
tracta d’un text únic. 
 
El Sr. Castells intervé per deixar clar el concepte de text refós 
 
El Sr. Montanyà insisteix en que necessiten més temps per estudiar-ho 
 
El Sr. Castells torna a incidir que es tracta d’un Text refós d’un text ja aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament sense cap vot en contra. Si bé admet premura quan al document del text refós 
en sí, no l’admet en quan al seu contingut. 
 
El Sr. Montanyà incideix novament en el temps. 
 
El Sr. Callejón indica que es tracta d’un tema prou important com per què prèviament 
s’hagués parlat amb tots els grups. 
 
El Sr. Comas intervé per indicar que des de CiU hi votaran a favor, per les reivindicacions 
de pagès. 
 
Sense que es produeixin més intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant 
aprovada per set (7) vots a favor (Srs. Riera, Castells, Pàmies, Comas, Matavera i Bagaria; 
i Sra. Rodrigo) i tres (3) vots en contra (Srs. Montanyà i Callejón, i Sra. Molas). 
 
2.- A.P. 035/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ATE RMENAMENT D’UNA FINCA 
DE TITULARITAT PRIVADA AMB UNA FINCA DE TITULARITAT  MUNICIPAL, 
SITUADES AL CARRER QUATRE CAMINS.  
 
Vist l’escrit, amb documentació annexa, presentat davant del Registre General de la 
corporació (RE 1024, de 30 de juliol de 2013) per la Sra. Elisabet Redon Verdaguer, qui 
actua en nom i representació del Sr. Josep Calvó Juvanteny (NIF 38163813M), pel qual 
sol·licita la incoació d’un expedient d’atermenament entre una finca de la seva propietat i 
una altra de titularitat municipal, situades respectivament al carrer de Quatre Camins, 
núms. 3 i 5, en aquest terme municipal, les dades registrals de les quals s’indiquen a 
continuació: 
 
Finca 1.- 
 
Registre on consta inscrita: Registre de la Propietat núm. 2 de Vic 
Tom:    984 
Llibre:    26 de Santa Maria de Corcó 
Foli:    206 
Finca:    822 
Titular:    Josep Calvó Juvanteny 
Títol:    Compravenda 
Notari / Autoritat  Ernesto Steegmann Mompart 
Població:   Vic 
Data d’escriptura:  24/05/1966 
Inscripció:   1ª 
Data d’inscripció:  08/10/1968 
 
Finca 2.- 
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Registre on consta inscrita: Registre de la Propietat núm. 2 de Vic 
Tom:    1144 
Llibre:    29 de Santa Maria de Corcó 
Foli:    115 
Finca:    989 
Titular:    Ajuntament de Santa Maria de Corcó 
Títol:    Immatriculació 
Notari / Autoritat  Ajuntament de Santa Maria de Corcó 
Població:   Santa Maria de Corcó 
Data d’instància:  14/09/1972 
Inscripció:   1ª 
Data d’inscripció:  10/11/1972 
 
Vist el que preveuen els articles 136 i següents del Reglament de Patrimoni dels Ens 
Locals (RPEL), aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre. 
 
Vist que la documentació presentada pel sol·licitant incorpora la documentació requerida 
per l’article 137 de l’esmentada norma. 
 
Vist que el secretari interventor municipal ha emès l’informe / pressupost de despeses de 
l’atermenament que estableix 138 del RPEL. 
 
Atès que l’article 136.2 del RPEL estableix que l’atermenament s’ha d’iniciar per acord del 
Ple de la corporació, ja sigui d’ofici o a instància dels propietaris de les finques 
confrontants. 
 
En virtut del que s’ha exposat, i d’acord amb l’article 136.2 del RPEL, es proposa al Ple de 
la corporació l’adopció dels següents: 
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Aprovar l’inici, a instàncies del Sr. Josep Calvó Juvanteny, de l’expedient 
d’atermenament entre la finca municipal situada al carrer Quatre Camins núm. 5 i la finca 
confrontant, de la seva propietat, situada al carrer Quatre Camins núm. 3, les dades 
registrals de les quals consten a la part expositiva dels present acord. 
 
Segon.-  Fixar com a data per a l’inici de la pràctica de l’atermenament el dia 7 de gener de 
2014. 
 
Tercer.-  Anunciar l’atermenament al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona  i al tauler 
d’anuncis de la corporació, amb una antelació mínima de 60 dies a la data prevista per a la 
seva realització, a l’efecte que els possibles interessats puguin presentar davant d’aquest 
Ajuntament les al·legacions i la documentació que estimin oportuna en defensa dels seus 
drets, fins a 20 dies anteriors a l’assenyalat per a l’inici de la pràctica de l’atermenament. 
 
Quart.-  Notificar l’adopció del present acord al Registre de la Propietat núm. 2 de Vic, a 
l’efecte que aquest estengui nota de l’acord al marge de la inscripció de domini de les 
finques afectades, d’acord amb el que estableix l’article 136.3 del RPEL. 
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Cinquè.- Vist l’informe – pressupost de despeses emès pel secretar interventor municipal, 
que pressuposta provisionalment les despeses de l’atermenament en 700,00 euros, i atès 
que l’expedient s’inicia a instància de part, indicar al sol·licitant que les despeses derivades 
de l’atermenament aniran al seu càrrec exclusiu i que ha de manifestar la seva conformitat 
i prestar fiança pel seu import, d’acord amb l’article 138.2 del RPEL, sens perjudici de la 
pràctica de la corresponent liquidació definitiva en finalitzar l’atermenament. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels deu (10) membres del Ple presents en la sessió. 
 
3.- A.P. 036/2013.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE CONVE NI ADMINISTRATIU ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE CORCÓ I L’AJUNTAMENT  DE TAVERTET 
PER AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE EN ALTA.  
 
Atès que Vista la minuta de Conveni de subministrament d’aigua potable en alta entre 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó i l’Ajuntament de Tavertet, redactat pels respectius 
serveis municipals, d’acord amb el redactat que consta annex a l’expedient administratiu. 
 
Atès que l’esmentat conveni té per objecte regular el subministrament d’aigua en alta per 
part del municipi de Santa Maria de Corcó al de Tavertet, provinent d’un 2,2% del cabal 
que el primer té concedit de la captació d’Osona Sud, en l’actualitat 917 m3/dia. 
 
Revisada la proposta de minuta i trobada conforme. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la minuta de Conveni de subministrament d’aigua potable en alta 
entre l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó i l’Ajuntament de Tavertet, d’acord amb el 
redactat annex a l’expedient. 
 
Segon.- FACULTAR  tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la 
corporació per a la signatura del conveni aprovat així com de quants documents siguin 
necessaris per a la plena efectivitat dels acords adoptats. 
 
Tercer.- NOTIFICAR  els presents acords a l’Ajuntament de Tavertet i a l’Agència Catalana 
de l’Aigua per al seu coneixement i als efectes corresponents. 
 
Obert el torn d’intervencions per part de la Presidència, el Sr. Comas manifesta que hi ha 
un seguit de coses que no queden clares, que plantegen diversos dubtes quan al nucli de 
Cantonigròs i a El Gost. 
 
El Sr. Alcalde comenta algunes de les anècdotes que han tingut lloc en els darrers mesos, 
com ara en relació al comptador, i li demana al Sr. Comas si té un redactat alternatiu. 
 
El Sr. Comas diu que vol que l’alcalde de Tavertet li expliqui com ho farà, fent referència 
als dubtes anteriorment esmentats. 
 
El Sr. Alcalde li diu que totes aquestes qüestions estan previstes per a un posterior 
conveni, que s’haurà de signar quan sigui necessari. 
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El Sr. Comas li diu que amb en Molina (referint-se a l’alcalde de Tavertet) s’ha de tenir clar, 
i que ara ell no li té. Fa esment d’una aixeta d’aigua a la canonada de Cantonigròs, que es 
va posar per ordre de l’alcalde de Tavertet. 
 
El Sr. Alcalde proposar votar el conveni fet una matisació al respecte, deixant molt clar que 
no hi haurà problemes amb el subministrament de Cantonigròs i de El Gost. 
 
El Sr. Montanyà diu que es tracta de la mateixa situació que la que ells han posat damunt 
la taula en relació al punt núm. 1 d’aquest Ple. 
 
El Sr. Comas diu que l’aixeta (a la qual feia referència anteriorment) la va posar Sorea, i 
que ell vol que vinguin a explicar-ho. 
 
El Sr. Alcalde proposa sotmetre el punt a votació amb les consideracions manifestades pel 
Sr. Comas i demanar explicacions en relació a aquesta aixeta. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
tres (3) vots a favor (Srs. Riera, Castells i Pàmies) i set (7) abstencions (Srs. Comas, 
Matavera, Rifà, Callejón i Vagaria; i Sres. Rodrigo i Molas). 
 
4.- A.P. 037/2013.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1, REGULADORA DE L’IMPOST S OBRE BÉNS 
IMMOBLES.  
 
Atès que la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya va elaborar i aprovar una 
Ponència de Valors Total pels bens immobles de classe urbana del municipi de Santa 
Maria de Corcó, la qual té efectes des de l’1 de gener de 2013. 
 
Atès que com a conseqüència d’aquest acte, el valor cadastral dels immobles de Santa 
Maria de Corcó es veieren alterats considerablement, més ajustats a la realitat del moment 
en que dita ponència es va elaborar. 
 
Atès que aquest increment de valors, que constitueix la base imposable de l’Impost sobre 
Béns Immobles, es trasllada gradualment a la base liquidable de dit impost, per la qual 
cosa cal anar adaptant els tipus impositius a aquesta i a la voluntat recaptatòria de l’Entitat 
Local. 
 
Atès que la voluntat municipal és la de mantenir els actuals nivells de recaptació per 
aquest concepte, o en tot cas que els increments que puguin tenir lloc siguin suportables 
per les economies dels ciutadans i les ciutadanes del municipi. 
 
Vist l’informe emès per la secretaria municipal. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora 
de l’impost sobre béns immobles, a aplicar amb efectes 1 de gener de 2014, pel que fa al 
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tipus impositiu a aplicar als béns de naturalesa urbana, passant del 0,99% aplicable 
l’exercici 2013, al 0,89 % a aplicar a partir de l’1 de gener de 2014. 
 
Segon.-  Exposar al públic els acords adoptats provisionalment pel termini de trenta dies 
hàbils, mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al Butlletí Oficial de la Província, 
al Taulell d’anuncis municipal i al web municipal. 
 
Tercer.-  Indicar que en el cas que durant el termini d’exposició i informació pública no es 
presentessin al·legacions o reclamacions, els acords adoptats provisionalment esdevindran 
elevats a definitius sense necessitat de posterior acord, procedint-se a la publicació del 
corresponent anunci d’aprovació definitiva. 
 
Sense que produeixin intervencions, l’Alcaldia sotmet la proposta a votació, resultant 
aprovada per unanimitat dels deu (10) membres del Ple presents en la sessió. 
 
5.- A.P. 038/2013.- APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST 1/2013 DEL VIGENT PRESSUPOST MUNICIPAL.  
 
Vist l’expedient de modificació del vigent pressupost municipal per a l’exercici 2013 
(expedient 01/2013), el detall del qual consta annex a la present proposta d’acord, amb 
àmplia descripció dels punts que comprenen l’esmentada proposta, el seu objectiu i 
finalitat, i trobant-la conforme amb les necessitats a càrrec d’aquesta corporació. 
 
Vist el que preveu l’article 172 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc en relació a les 
modificacions pressupostàries en les seves diferents modalitats. 
 
Vistos els informes emesos per la secretaria intervenció municipal. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar inicialment la modificació del vigent pressupost municipal corresponent a 
l’exercici 2013, expedient 1/2013, en la modalitat de crèdits extraordinaris, suplements de 
crèdit i transferències entre partides, a finançar amb romanent de tresoreria per a 
despeses generals i nous i majors ingressos segons el detall següent: 

 
PRESSUPOST DE DESPESES 

 
Aplicació 

pressupostària  
Descripció Cr. Ini. Modif. Cr. Finals 

011.91300 Amortització préstecs a mig i llarg 
termini fora S.P. 

80.000,00 200.000,00 280.000,00 

150.13000 Retribucions personal laboral 19.840,62 - 15.000,00 4.840,62 
150.22706 Estudis i treballs tècnics 40.000,00 15.000,00 55.000,00 
232.22699 Teleassistència 3a edat 10.000,00 - 3.000,00 7.000,00 
321.22701 Neteja CEIP Cabrerès – Escola bressol 45.000,00 16.400,00 61.400,00 
340.22100 Subministrament energia esports 12.000,00 7.000,00 19.000,00 
342.21200 Reparacions i manteniment 

instal·lacions esportives 
6.000,00 3.000,00 9.000,00 
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459.21000 Voreres, mur i embelliment de plaça 20.000,00 -15.000,00 5.000,00 
920.46300 Aportació a mancomunitats 10,00 - 10,00 0,00 
920.46500 Consell Comarcal, conveni recollida 

d’animals 
3.000,00 10,00 3.010,00 

 
Crèdits inicials del pressupost de despesa:   2.727 .697,00 Euros 
Modificacions de crèdit:         208.400,00 Euros 
Crèdits totals consignats:      2.936.097,00 Euros 
 

PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 

Aplicació 
pressupostària  

Descripció Prev. Ini. Modif. Prev. Fin. 

46100 Transferències corrents Diputació 50.150,00 7.000,00 57.150,00 
52000 Interessos comptes bancaris 600,00 1.400,00 2.000,00 
87000 Rom. de tresoreria per a despeses 

generals 
0,00 200.000,00 200.000,00 

 
Previsions inicials del pressupost d’ingressos:   2 .727.697,00 Euros 
Augments de previsions inicials:        208.400,00 Euros 
Previsions totals:       2.936.097,00 Euros 
 
Segon.-  Sotmetre l’expedient de modificació del pressupost al tràmit d’exposició pública 
pel termini de quinze dies hàbils, mitjançant la inserció dels corresponents anuncis al taulell 
d’edictes de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de conformitat 
amb allò establert pel Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Transcorregut I'esmentat termini sense que es 
presentin reclamacions l’acord inicial quedarà automàticament elevat a definitiu sense 
necessitat d’ulterior acord, publicant-se al BOP de Barcelona i al taulell d'edictes de 
l'ajuntament l’anunci d’aprovació definitiva de les modificacions acordades, que es 
resumiran elevant-se còpies certificades de l'expedient a l'Administració de l'Estat i de la 
Comunitat Autònoma. 
 
Obert el torn d’intervencions per part de l’Alcaldia, la Sra. Molas posa de manifest el que, 
segons ella, són uns excessius costos de neteja. 
 
El Sr. Castells admet l’error en la previsió, atès que existien factures pendents d’aplicar 
corresponents a l’exercici anterior. 
 
El Sr. Callejón també incideix en el fet que li sembla que 61.400 euros anuals en neteja 
són excessius. 
 
El Sr. Alcalde li respon que ha de tenir en compte el què ha dit el Sr. Castells, en relació a 
l’existència de factures pendents d’aplicar corresponents a l’exercici anterior. 
 
El Sr. Montanyà manifesta que des d’AUD consideren que el pressupost de neteja és un 
luxe i que cal revisar les despeses de subministraments i serveis. 
 



Carrer Nou, 1.  08511 Santa Maria de Corcó. Tel. 938568000 Fax. 938568305. c/e:     st.m.corco@diba.cat 12 

Sense que produeixin intervencions, l’Alcaldia sotmet la proposta a votació, resultant 
aprovada per sis (6) vots a favor (Srs. Riera, Castells, Pàmies, Montanyà i Callejón; i Sra. 
Molas) i quatre (4) abstencions (Srs. Comas, Matavera i Bagaria; i Sra. Rodrigo). 
 
6.- A.P. 039/2013.- APROVACIÓ D’ESMENA A L’ACTA DE LES OPERACIONS DE 
DELIMITACIÓ TERRITORIAL ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS  DE MANLLEU I DE 
SANTA MARIA DE CORCÓ.  
 
Atès que s’ha detectat una errada en la descripció de la fita F8 continguda en l’Acta de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals de Manlleu i de Santa Maria de 
Corcó de data 4 d’octubre del 2011, s’esmena aquesta fita, que ha de quedar descrita de la 
manera següent: 
 

Fita 8: se situa al cim d’un turó, a setanta-quatre metres al nord-est del santuari de 
Puig-Agut. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma recte de base triangular 
equilàtera de trenta centímetres de costat a la base i setanta centímetres d’alçària 
que es troba afermada sobre una construcció cilíndrica de pedres d’un metre i mig 
d’alçària. A la part superior, a més, també hi ha tres creus de ferro. Presenta 
gravades les inscripcions SMS i MLLEU, corresponents respectivament a Sant 
Martí Sescorts i Manlleu respectivament. La línia de terme reconeguda entre les 
fites setena i vuitena és la recta compresa entre totes dues. Aquesta fita també és 
comuna al terme municipal de Torelló. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 
441673,2 i Y: 4653547,2. 

 
Atès que la modificació respecte de l’aprovada és la inclusió de la línia de terme entre les 
fites setena i vuitena, tal i com ja constava en la documentació gràfica. 
 
Vist el que preveu l’article l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, segons el qual les actes de 
delimitació han de ser aprovada pels plens respectius amb el quòrum de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la corporació. 
 
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 
ACORDS:  
 
Primer.-  Aprovar l’esmena de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals de Manlleu i de Santa Maria de Corcó, signada en data 4 d’octubre de 2011, 
consistent en la rectificació de la descripció de la fita F8, la qual queda de la següent 
manera: 
 

Fita 8: se situa al cim d’un turó, a setanta-quatre metres al nord-est del santuari de 
Puig-Agut. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma recte de base triangular 
equilàtera de trenta centímetres de costat a la base i setanta centímetres d’alçària 
que es troba afermada sobre una construcció cilíndrica de pedres d’un metre i mig 
d’alçària. A la part superior, a més, també hi ha tres creus de ferro. Presenta 
gravades les inscripcions SMS i MLLEU, corresponents respectivament a Sant 
Martí Sescorts i Manlleu respectivament. La línia de terme reconeguda entre les 
fites setena i vuitena és la recta compresa entre totes dues. Aquesta fita també és 
comuna al terme municipal de Torelló. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 
441673,2 i Y: 4653547,2. 
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Segon.-  Facultar al Secretari de la corporació per tal que procedeixi, juntament amb la 
Secretària de l’Ajuntament de Manlleu i els tècnics de la Generalitat de Catalunya, a la 
signatura del document d’esmenta, d’acord amb el redactat annex. 
 
Tercer.-  Notificar els presents acords a l’Ajuntament de Manlleu i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya als efectes corresponents. 
 
Sense que hi hagi intervencions, la proposta es sotmet a votació, resultant aprovada per 
unanimitat dels deu (10) membres del Ple presents en la sessió. 
 
Constatat que no hi ha més intervencions ni assumptes per tractar, i essent les 21.20 
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe. 
 
         Vist i plau  
El secretari        L’alcalde 
 
 
 
Lluís Xandri i Molas       Sebastià Riera Cusí 


