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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 28 DE GENER DE 2008:
A Torelló, el dia vint-i-vuit de gener de dos mil vuit, al saló d’actes de la Casa Consistorial
es reuneix la Corporació Municipal en sessió ordinària, sota la Presidència del Sr. Miquel
Franch i Ferrés, i hi concorren: Sra. Flora Vilalta i Sospedra, Sr. Pere Galobardes i Molera –
que s’incorpora a les vuit i un minut, després d’haver-se comentat el primer punt de
l’ordre del dia-, Sr. Marc Fontserè i Candell, Sr. David Forcada i Rifà, Sra. Montserrat Ayats
i Coromina, Sr. Pere Bartés i Montagut, Sr. Lluís Bassas i Portús, Sra. M. Àngels Casals i Font,
Sr. Jordi Casals i Prat, Sra. Núria Güell i Rovira, Sr. Francesc Josep Rivera i García, Sr. Manel
Romans i Sànchez, Sr. Lluís Sabatés i Padrós, Sra. Cristina Sala i Donado, Sr. Albert Soldevila
i Boixader i Sr. Jaume Vivet i Soler, assistits per la Sra. Carme Urgell i Barris, Interventora
habilitada i per la Secretària accidental de la Corporació Sra. Julita La Haba i Plans, que
certifica.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència a les vuit del vespre, i un cop
comprovada per la Secretària l'existència del quòrum que cal, perquè pugui ser
iniciada, pren la paraula el Sr. Alcalde per demanar als assistents si hi ha alguna
al·legació per presentar a l’acta de la sessió anterior, ordinària del dia 27 de desembre
de 2007, que s’aprova per unanimitat dels assistents, sense modificacions.
A continuació, pren la paraula el Sr. Alcalde per iniciar els assumptes a tractar que
consten a l'ordre del dia:

ASSUMPTES: A) ACORDS A PROPOSTA DE LES REGIDORIES:
PROPOSTES SENSE VOTACIÓ
1.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
L’AAVV PLAÇA JOANOT MARTORELL I LA CABANYA:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria d’informació i noves tecnologies, dóna
compte de l’aprovació del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS PLAÇA JOANOT MARTORELL I LA CABANYA, aprovada per la Junta de Govern Local
del dia 14 de gener de 2008, i en els termes que es transcriuen a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN LA REGIDORIA D’INFORMACIÓ I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, I L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS PLAÇA JOANOT MARTORELL I LA CABANYA
A Torelló, el dia

de

de 2008
ES REUNEIXEN
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D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, i el Sr.
MARC FONTSERÈ I CANDELL, regidor d’informació i participació ciutadana de la mateixa corporació,
que actuen en el seu nom i representació.
I de l’altra banda el Sr. MARC VIVET I MASMITJÀ, major d’edat, amb DNI núm. 33.947.922-Z, que
actua en nom i representació de l’Associació de Veïns de la plaça Joanot Martorell i la Cabanya, inscrita al
registre d’entitats d’aquest Ajuntament amb el número 105, amb NIF G64573629 i amb domicili al carrer
Collsacabra, 34, baixos, de Torelló.
Assistits per la Sra. JULITA LA HABA I PLANS, Secretària Accidental de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de l’atorgament
de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia
31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 d maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de
juny de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
L’AAVV, figura inscrita amb el número 105, al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Torelló.
L’AAVV, de caire associatiu, té com a finalitats, d’acord amb el que consta a l’art. 2 dels seus Estatuts, les que
es relacionen a continuació:
A. Representació dels veïns/socis en totes les matèries d’interès general. S’entendrà d’interès general quan
un terme afecti a més d’una persona i ho decideixi la Junta.
B. Procurar atendre, dintre de les possibilitats, i donar suport a les famílies associades, en casos de
necessitat econòmica, malaltia, etc.
C. Vetllar pel correcte funcionament de tots els serveis públics i denunciar totes les deficiències als
responsables corresponents.
D. Promoure activitats de lleure, culturals, esportives, etc.
E. Recuperar les tradicions festives del barri.
F. Incentivar l’embelliment i conservació del barri, referent a les façanes i altres elements arquitectònics,
per tal d’evitar la seva degradació, tot reclamant les ajudes oficials corresponents, ja que és una de les
portes d’entrada al poble.
G. Vetllar per l’acompliment de les normes de seguretat vial.
H. Cercar pressupostos per subministraments comuns.
La intenció de la regidoria d’Informació i Participació Ciutadana, és la d’aconseguir una comunicació contínua
i clara amb la totalitat de la població, mitjançant les Associacions de Veïns que, en el seu cas, la representi,
per tal de resoldre amb la major celeritat els problemes que l’afecti i col·laborar en la realització d’activitats
en tots els àmbits. Al mateix temps, la regidoria pretén la coordinació de totes les AAVV i entitats del
municipi, per tal d’evitar duplicitats i solapament d’activitats i per tant, de recursos, i aconseguir una major
rellevància en tots els actes que se celebrin.
Amb la finalitat d’establir una col·laboració mútua
PACTEN
Primer.- L’objecte del present conveni és la col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i l’Associació de
Veïns de la plaça Joanot Martorell i la Cabanya per fer possibles les seves activitats anuals, sense cap ànim
de lucre.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. Cedir un local a l’entitat, tenint en compte la normativa vigent d’usos o allò que es pacti en el
moment de fer la cessió dels espais, prèvia sol·licitud, segons el reglament de subvencions, i previ
acord amb els responsables de cada departament afectat. Les actuacions d’adequació del local aniran
a compte de l’Associació de Veïns.
El responsable de la cessió és el Departament d’Informació i Participació Ciutadana i l’esmentat local,
al carrer Congost, 3, baixos, ha estat valorat en 1.800,00 €/any. L’ajuntament es farà càrrec d’aquest
import, que es farà constar com a subvenció no dinerària a l’entitat. S’entendrà que aquesta cessió es
mantindrà durant la vigència del conveni.
B. Subvencionar l’AAVV amb una quantitat anual. Per l’any 2008, s’estableix un import de la subvenció,
de 3.000,00 €. La quantitat assignada es destinarà a actes culturals, socials i lúdics, oberts a tota la
població de Torelló i, en particular, als veïns del barri de la plaça Joanot Martorell i La Cabanya. La
subvenció s’ingressarà al compte corrent de l’AAVV, a mesura que es vagi justificant, excepte en el
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cas que se sol·liciti una bestreta, supòsit en què s’ingressarà immediatament que aquesta hagi estat
atorgada. És requisit indispensable per a la concessió de subvencions que l’AAVV hagi justificat les
subvencions fetes efectives l’anualitat anterior.
Per a projectes extraordinaris, l’esmentada entitat presentarà el projecte a l’Ajuntament, aquest el
valorarà, i si ho creu convenient, es convocarà el corresponent procés d’atorgament de subvencions,
al qual podrà presentar-se l’entitat en concurrència competitiva.
C. Facilitar la infraestructura municipal necessària per a la realització dels seus actes, prèvia sol·licitud,
segons el reglament de subvencions i previ acord amb els responsables de cada departament afectat,
pel que fa a disponibilitat dels materials i equipaments sol·licitats i planificació dels muntatges i
desmuntatges. En el cas que l’entitat requereixi d’una infraestructura que no estigui a disposició de
l’ajuntament, caldrà negociar en cada cas el seu finançament. L’ús, muntatge i desmuntatge d’aquesta
infraestructura serà valorat pel departament d’intervenció, com a subvenció no dinerària, una vegada
l’entitat hagi presentat tota la documentació que especifica el reglament de subvencions.
Tercer.- L’Associació de Veïns de la plaça Joanot Martorell i La Cabanya es compromet a:
A. Integrar-se, sempre que l’Ajuntament ho cregui oportú i l’AAVV també, en l’organització d’actes,
activitats, etc. I designar els representants en nombre necessari per a cada cas.
B. Formar part dels Consells i Comissions d’àmbit municipal, constituïts o que es constitueixin a la
població, sempre que l’Ajuntament així ho requereixi i l’AAVV ho cregui convenient.
C. Coordinar-se, mitjançant la regidoria corresponent, amb la resta d’entitats de municipi, per tal
d’evitar la duplicitat i coincidència en la celebració d’actes i procurar unificar esforços en el cas de
coincidència d’intencions amb altres entitats.
D. Vetllar, conjuntament amb l’Ajuntament, per tal d’atendre problemàtiques globals del barri o dels
seus veïns, proposant estratègies, solucions, col·laboracions puntuals, etc.
E. Justificar la subvenció, mitjançant qualsevol dels supòsits que es preveuen al Reglament de
Subvencions i convenis de l’Ajuntament de Torelló, abans del dia 31 de desembre de cada any.
F. Vetllar pel bon estat del local, amb un adequat manteniment, neteja i conservació, assumint les
despeses que se’n derivin. L’Ajuntament de Torelló es reserva el dret de redactar un document
específic que reguli l’ús i les condicions de cessió de l’esmentat local.
L’AAVV haurà de fer constar la col·laboració de la regidoria d’Informació i Participació Ciutadana de
l’Ajuntament de Torelló, en totes les publicacions que editi amb motiu dels actes que organitzi.
Quart.- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de col·laboració que
calgui.
Cinquè.- El present conveni tindrà una vigència des de l’1 de gener de 2008 fins al 31 de desembre de
2008. Es podrà prorrogar tàcitament per un màxim d’un període anual més, si cap de les dues parts el
denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la data de finalització, o de finalització de la primera de
les pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que es considerin
adients.
Sisè.- Seran causes de revocació del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde
Miquel Franch i Ferrés
Per l’Associació de Veïns de la Plaça
Joanot Martorell i La Cabanya
El President,
Marc Vivet i Masmitjà
Davant meu,
La Secretària Accidental de l’Ajuntament de Torelló
Julita La Haba i Plans

El regidor d’Informació
i Participació Ciutadana
Marc Fontserè i Candell
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PROPOSTES AMB VOTACIÓ
2.- AUTORITZACIÓ PER L’AMPLIACIÓ DEL CURS D’INICIACIÓ AL TEATRE:
Vista la proposta del Patronat Municipal del teatre Cirvianum i la regidoria de joventut i
infància de l’ajuntament de Torelló, per a l’ampliació a dos cursos del curs teatre per a
infants, aprovat en sessió del 27 de desembre de 2007, amb motiu de superar la
demanda prevista i la preinscripció màxima de 12 alumnes i que en aquests moments
està assegurada amb 20 alumnes, a proposta de la Comissió informativa de serveis a la
persona, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- AUTORITZAR al Patronat Municipal del teatre Cirvianum l’ampliació del CURS
D’INICIACIÓ AL TEATRE per a nens i nenes de fins a 14 anys, amb la col·laboració de la
regidoria d’infància de l’Ajuntament de Torelló amb un SEGON CURS amb les mateixes
condicions de taxes i durada.
El cost de l’esmentada ampliació, inclosa l’assegurança dels participants, seria de
900,00€, que s’han de consignar en el pressupost del Patronat per a l’exercici de 2008
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Patronat Municipal del Teatre Cirvianum, al
departament de joventut i infància, al departament de secretaria, al departament
d’intervenció i al departament de tresoreria de l’Ajuntament.
3.- ACORD D’ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA
BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011:
Sr. Miquel Franch: Conjuntament amb aquesta primera proposta, també cal fer-ne
d’altres, que es presenten a continuació; el motiu és que sense aquest acord del ple és
impossible demanar ajuts per equipaments i serveis i també per activitats
Sra. Montse Ayats: Com deies, això és un tràmit burocràtic d’adherir-nos a un
procediment per tal de poder després presentar les peticions, però des del nostre grup
voldríem demanar quin tipus de treball es farà per definir les subvencions que es
demanaran en l’àmbit d’infraestructures i equipaments; el termini acaba el 29 de febrer;
és un tema que es resoldrà des de les regidories? O és un tema que es treballarà com el
PUOSC, en què es va demanar l’opinió dels diferents grups?
Sr. Miquel Franch: La idea és fer-ho tal com dius, en el tema d’equipaments i serveis i
justament la setmana passada vàrem tenir una reunió a la comarca, en què va venir el
president de la Diputació i en què vàrem assistir tots els alcaldes de la comarca; ens
varen donar criteris per al moment de fixar els ajuts que podem demanar. Posteriorment –
crec que va ser dijous o divendres d’aquesta setmana passada- ens varen fer arribar un
dossier en què ens fixen quines prioritats considera les bàsiques cada àrea de la
Diputació, de cara a aquest quadrienni 2008-2011. La idea de l’ajuntament és fer
exactament el mateix que es va fer per al PUOSC, és a dir, els projectes que no s’hi varen
incloure o d’altres que hagin pogut sorgir, incloure’ls en un llistat; la resta dels grups també
haurien de fer el seu llistat i es parlaria dels projectes pels quals es demani ajut a Xarxa
Barcelona.
De fet, hi ha l’altra convocatòria a Xarxa Barcelona, que és bàsicament per activitats que
es fan des de les regidories; alguns casos ja els tenim pràcticament definits amb convenis
que van seguint les pròrrogues corresponents.
A la convocatòria hi ha una novetat, que ens sembla molt important, però
malauradament l’ajuntament de Torelló no hi tenim cabuda, perquè només avarca
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ajuntaments de més de 15.000 habitants: per primera vegada, la Diputació fixa un criteri
de “X” euros per habitants i permet que un 20% d’aquest import es pugui destinar a
capítol 1 o a capítol 2 (abans sempre anava a capítol VI, per a equipaments o serveis);
només es fa per dos conceptes: el primer és per al tema de teleassistències: com sabeu
s’està universalitzant tot aquest tema, perquè volen que els ajuntaments tinguem un
mínim de teleassistències, segons el nombre d’habitants i, justament, a Torelló dupliquem
el nombre que ens tocaria i, per tant, el cost que assumeix l’ajuntament és alt, però no hi
podem entrar, perquè no arribem a 15.000 habitants. El segon concepte és per a temes
de conciliació i mediació comunitària.
Tot i no arribar als 15.000 habitants, estàvem valorant amb en Pere (Galobardes) que a
l’hora de fer els pressupostos, intentar tenir en compte la tradició a Torelló que des del
primer ajuntament democràtic el tema de serveis socials ha estat un tema s’hi han
abocat tots els esforços possibles i procurarem convèncer-los que ens tractin com un cas
especial i que ens permetin que aquest percentatge es puguin destinar a disminuir els
costos dels capítols 1 i 2.
Mitjançant anunci al BOPB número 310, de data 27 de desembre de 2007, es fa públic el
Decret del President de la Diputació de Barcelona de data 21 de desembre de 2007, pel
qual aprova les instruccions per a l’adhesió al protocol general del pla de concertació
xarxa Barcelona municipis de qualitat 2008-2001.
En les instruccions es disposa la necessitat d’adhesió, dels ens locals i dels seus ens
dependents, com a requisit indispensable previ a la concertació d’ajuts i la formalització
administrativa d’actuacions derivades del pla de concertació.
Per aquest motiu, a proposta de la comissió informativa d’administració i hisenda, el ple
de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR l’adhesió de l’ajuntament de Torelló al Protocol General del Pla de
Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona, mitjançant certificat,
segons model normalitzat que han editat a tal efecte.
4.- ACORD D’AUTORITZACIÓ AL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM, PER A LA
SEVA ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA
MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011:
Mitjançant anunci al BOPB número 310, de data 27 de desembre de 2007, es fa públic el
Decret del President de la Diputació de Barcelona de data 21 de desembre de 2007, pel
qual aprova les instruccions per a l’adhesió al protocol general del pla de concertació
xarxa Barcelona municipis de qualitat 2008-2011.
En les instruccions es disposa la necessitat d’adhesió, dels ens locals i dels seus ens
dependents, com a requisit indispensable previ a la concertació d’ajuts i la formalització
administrativa d’actuacions derivades del pla de concertació. En el cas dels ens locals
dependents, requereixen l’autorització de l’òrgan competent per tal d’acordar l’adhesió.
Per aquest motiu, a proposta de la comissió informativa d’administració i hisenda, el ple
de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- AUTORITZAR el Patronat Municipal del Teatre Cirvianum per acordar l’adhesió
d’aquest Patronat al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat 2008-2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Patronat municipal del Teatre Cirvianum, per tal
que tramitin l’adhesió a la Diputació de Barcelona, mitjançant certificat, segons model
normalitzat que han editat a tal efecte.
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5.- ACORD D’AUTORITZACIÓ AL PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO ONA, PER A LA SEVA
ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA
MUNICIPIS DE QUALITAT 2008-2011:
Mitjançant anunci al BOPB número 310, de data 27 de desembre de 2007, es fa públic el
Decret del President de la Diputació de Barcelona de data 21 de desembre de 2007, pel
qual aprova les instruccions per a l’adhesió al protocol general del pla de concertació
xarxa Barcelona municipis de qualitat 2008-2011.
En les instruccions es disposa la necessitat d’adhesió, dels ens locals i dels seus ens
dependents, com a requisit indispensable previ a la concertació d’ajuts i la formalització
administrativa d’actuacions derivades del pla de concertació. En el cas dels ens locals
dependents, requereixen l’autorització de l’òrgan competent per tal d’acordar l’adhesió.
Per aquest motiu, a proposta de la comissió informativa d’administració i hisenda, el ple
de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- AUTORITZAR el Patronat Municipal de ràdio Ona per acordar l’adhesió d’aquest
Patronat al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de
Qualitat 2008-2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Patronat municipal de ràdio ona, per tal que
tramitin l’adhesió a la Diputació de Barcelona, mitjançant certificat, segons model
normalitzat que han editat a tal efecte.
6.- ACORD D’AUTORITZACIÓ A GESTIOMAT, SL PER A LA SEVA ADHESIÓ AL PROTOCOL
GENERAL DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE QUALITAT 20082011:
Mitjançant anunci al BOPB número 310, de data 27 de desembre de 2007, es fa públic el
Decret del President de la Diputació de Barcelona de data 21 de desembre de 2007, pel
qual aprova les instruccions per a l’adhesió al protocol general del pla de concertació
xarxa Barcelona municipis de qualitat 2008-2011.
En les instruccions es disposa la necessitat d’adhesió, dels ens locals i dels seus ens
dependents, com a requisit indispensable previ a la concertació d’ajuts i la formalització
administrativa d’actuacions derivades del pla de concertació. En el cas dels ens locals
dependents, requereixen l’autorització de l’òrgan competent per tal d’acordar l’adhesió.
Per aquest motiu, a proposta de la comissió informativa d’administració i hisenda, el ple
de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- AUTORITZAR a Gestiomat, SL per acordar l’adhesió d’aquesta Societat al Protocol
General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2008-2011.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a Gestiomat, SL, per tal que tramitin l’adhesió a la
Diputació de Barcelona, mitjançant certificat, segons model normalitzat que han editat a
tal efecte.
Sr. Miquel Franch: si em permeteu fer referència al que comentava abans: la Diputació
també té organismes autònoms que estan fora de xarxa, és a dir que no entrarien en la
convocatòria normal de xarxa; en aquest sentit, ja portem un temps que sense que es
convoqués aquest acord de concertació de Xarxa, vàrem tancar amb la Diputació dos
acords: un, que ens faran el Pla de mobilitat de Torelló, que com bé sabeu només és
obligatori fer-lo per als ajuntaments de més de 50.000 habitants, però vàrem insistir en
aquest tema, perquè ens semblava important ja que la majoria de carrers de Torelló són
de la pròpia diputació de Barcelona; ens semblava important la nova variant de Torelló;
també la futura obertura de l’eix Vic-Olot i també per les persones: passos preferents de
persones i amb recorreguts habituals de la gent... I això ho vàrem tancar en un acord fora
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de Xarxa. I també vàrem tancar un altre acord per a la renovació del web municipal; ja
fa temps que és feta i requereix una renovació. Tampoc entrarà en Xarxa, però el cost
econòmic ja està signat i Diputació ens farà la contractació.
7.- APROVACIÓ DEL SERVEI URBÀ DE TAXI PER A L’EXERCICI DE 2008
El Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 26 de febrer de 2006 va adoptar
l’acord de donar el vistiplau a la proposta de tarifes a aplicar als serveis urbans de taxi
que es presten al municipi de Torelló que s’indiquen a continuació:
Tarifa urbana laborables de 8 a 20 hores.
Baixada de bandera _________________2,878 €
Km urbà recorregut __________________ 0,992 €
Hora d’espera _______________________16,626 €
Mínim de percepció __________________4,657 €
Tarifa urbana nocturna de 20 a 8 hores, dissabtes i diumenges
Baixada de bandera ________________ 3,327 €
Km urbà recorregut ___________________1,108 €
Hora d’espera _______________________17,735 €
Mínim de percepció __________________5,537 €
Complements:
Equipatge: ___________________________0,992 €
Gossos: ____________________________0,992 €
Les referides tarifes eren d’aplicació a l’exercici de 2007 i correspon ara donar el
vistiplau a les tarifes corresponents a l’exercici de 2008, d’acord amb la proposta
realitzada per la Federació Catalana de Taxi (FCT).
La proposta va acompanyada del corresponent estudi econòmic justificatiu de la
Federació Catalana de Taxi.
És per això, que a proposta de la comissió informativa d’administració i hisenda, el Ple
de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer: DONAR el vistiplau a la proposta de tarifes a aplicar als serveis urbans de taxi
que es prestin al municipi de Torelló en l’exercici de 2008 i que són les següents:
Tarifa urbana laborables de 8 a 20 hores.
Baixada de bandera ________________ 2,90 € +
1,00 %
Km urbà recorregut ___________________1,00 € +
1,70 %
Hora d’espera _______________________17,80 € +
7,10 %
Mínim de percepció __________________5,60 € +
1,20 %
Tarifa urbana nocturna de 20 a 8 hores, dissabtes i diumenges
Baixada de bandera _________________3,65 € +
10,00 %
Km urbà recorregut ___________________1,15 € +
4,60 %
Hora d’espera _______________________18,10 € +
2,10 %
Mínim de percepció __________________5,60 € +
1,20 %
Complements:
Equipatge: __________________________ 1,00 €
Gossos:
__________________________ 1,00 €
Segon: PROPOSAR a la Comissió de Preus de Catalunya que acordi l’aprovació formal
de les referides tarifes.
Tercer: NOTIFICAR-HO a les persones interessades.
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Sr. Miquel Franch: Com bé veieu, es donaria el vistiplau a la proposta de tarifes, però
correspon a la comissió de Preus de Catalunya la seva aprovació.
8.- APROVACIÓ DEL DOCUMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE L’AGRUPACIÓ DE
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE TORELLÓ:
Sr. Miquel Franch: Fa aproximadament un parell de mesos que vàrem tenir una reunió
amb els responsables de protecció civil, el Sr. Ramon Solà, que és el delegat local i el Sr.
Ramon Martínez, que és el Cap. En aquesta reunió ens varen parlar de diferents temes. Un
és que protecció civil només és obligatori en ajuntaments de més de 20.000 habitants,
però a Torelló fa 17 anys que es va aprovar que hi hagués l’Agrupació de Voluntaris de
Protecció Civil.
En aquesta reunió també hi va assistir en Pere (Galobardes) que és el que porta
directament els temes de protecció civil i vàrem estar valorant la feina que han fet durant
aquests anys; ens sembla que ha estat molt positiva; hi ha moments claus de
funcionament en aquest municipi en què la seva tasca és molt reconeguda i
absolutament necessària.
Ens va semblar que després de X anys potser feia falta valorar les tasques que fan des de
protecció civil i no només valorar-les, sinó que possiblement necessita més mitjans i fins i
tot, un espai diferent al que ocupen en l’actualitat i vàrem acordar que l’Agrupació ens
faria arribar una proposta en què ens explicaria les tasques que fan –ells en diuen unitats
operatives- i també el que ells en diuen “unitats de prevenció”. Vàrem estar valorant les
tasques que ens plantejaven i també la seva ubicació, perquè l’espai que estan ocupant
no és gaire correcte; s’està buscant un nou espai: possiblement podrà ser en una nau
molt propera a les dependències de la policia local.
Fa una explicació detallada del contingut del document que es proposa aprovar; entre
d’altres, i en relació a la unitat operativa, bàsicament es tractaria de la col·laboració
amb la policia local i els equips d’emergències; la col·laboració amb serveis de benestar i
família, bàsicament ha estat en situacions de nevades, acompanyant persones grans i
amb dificultats.
En l’apartat del que seria la unitat de prevenció, a Torelló solen ser entre 12-14 persones,
però en moments puntuals han arribat a ser entre 18-20 persones. Pel que fa a l’apartat
de formació bàsica, a Torelló han fet com a mínim tres actes, una a la plaça de la
Sardana, un altre a la plaça Joanot Martorell i un altre al polígon Matabosch, en què
varen explicar a la població, què cal fer en cas d’incendi d’un cotxe o en una casa, ... i
també han fet actuacions semblants a les escoles.
En l’apartat d’elaboració de programes de revisió d’elements de prevenció tant als
edificis municipals, com a la via pública, quan parlem d’edificis municipals, una de les
idees que hi ha, és que en esdeveniments importants de Torelló, com per exemple a la
carpa, prèviament protecció civil tingui el pla d’emergència fet i l’entitat que organitzi
l’activitat a la carpa en tingui coneixement, hi doni el vistiplau i conegui què cal fer en
situacions d’emergència.
A en Pere i a mi ens semblava que era molt important que després de 17 anys es faci
aquesta avaluació i que calia donar-se coneixement al ple municipal, que ha de donarhi el vistiplau.
Sra. Montse Ayats: Des d’Iniciativa ciutadans del Ges valorem positivament que se signi
aquest conveni; de fet, encara que es deia que som una població de menys de 20.000
habitants i no caldria que tinguéssim aquest servei, com molts altres, des del grup creiem
que és important que les relacions entre les agrupacions i l’ajuntament com s’han anat
fent convenis amb les entitats, es reguli, perquè així també ho preveu el decret de la
Generalitat que ja estableix una mica quines funcions han de tenir les associacions –se
suposa que són les que es contemplen en aquest conveni- i per tant, no fem res més que
posar sobre el paper allò que s’està fent, establir els marcs de relacions i sobretot valorar
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anualment una mica aquestes feines i veure una mica cap on s’ha d’anar i fer-ho de
manera conjunta; per això ens sembla bé que se signi aquest conveni, que potser
s’hauria d’haver signat abans, però millor tard que mai.
Sr. Miquel Franch: Una puntualització: no és cap conveni, sinó que és un reglament
d’organització.
La legislació vigent en matèria de Règim Local, disposa que els municipis de més de
20.000 habitants hauran de disposar del servei de protecció civil.
Malgrat Torelló no arriba a aquesta xifra, des de fa molts anys està en funcionament
l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de Torelló, que col·labora en totes aquelles
tasques per a les quals se’ls requereix.
Per resolució de l’Alcaldia de data 18 de juny de 2008, l’alcaldia va dictar resolució per la
qual es ratificava el Sr. Ramon Solà i Pujolràs, per al càrrec de Delegat Local de Protecció
Civil de Torelló, i el Sr. Ramon Martínez i Pujol, per al càrrec de Cap de Protecció Civil de
Torelló, resolució de la qual es va donar compte al ple municipal.
Per tot el que s’ha exposat més amunt, a proposta de la Comissió informativa
d’administració i hisenda, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- APROVAR el document pel qual es regula l’organització, finalitat i funcionament
de l’Agrupació de voluntaris de Protecció civil de Torelló, en els termes que es transcriuen
a continuació:
El dia 12 de juliol de 1991, es va fundar l’agrupació de voluntaris de Protecció Civil de Torelló, amb la
finalitat de col.laborar amb els equips d’emergència d’aquells temps, a voltes mancats de coordinació,
recursos i efectius humans.
Una etapa de formació combinada amb les primeres intervencions, va donar pas a una consolidació, de
l’agrupació, que al llarg dels anys, mantenint íntegre el seu esperit de voluntariat, ha esdevingut element
important en el dia a dia torellonenc i referent indispensable de bona part de les agrupacions de voluntaris
de moltes altres poblacions.
L’evolució positiva dels equips d’emergència, va comportar un canvi en la finalitat de l’entitat, que va adreçar
els seus esforços cap a la col.laboració amb la Policia Local i les entitats esportives i culturals de la població,
mantenint la seva presencia en les situacions emergents des de la vessant logística i de recolzament en
segona línia als equips i cossos d’intervenció immediata.
Ara, després de gairebé disset anys, cal fer de nou un replantejament de l’activitat que l’agrupació ha de dur
a terme.
Certament, tant els cossos i equips d’emergència i de la Policia Local, han arribat a uns nivells d’efectivitat i
professionalitat, que fan innecessàries, bona part d’aquelles col.laboracions, tot i que en determinades
ocasions, cal seguir comptant amb la presencia dels voluntaris.
Per altra banda, des de l’agrupació, sempre s’ha procurat que les tasques del voluntariat no esdevinguessin
una càrrega feixuga per a l’economia municipal, procurant en tot moment mantenir un equilibri entre les
despeses ocasionades i el servei que s’oferia. La inversió en material, en equipaments i locals, al llarg de tots
aquests anys, ha estat sempre mínima o fins i tot en alguna època inexistent, si tenim en compte el nombre
d’hores de dedicació i la utilitat dels serveis prestats.
Ara, a les portes del 2008, cal donar un contingut mes actual a la funció de Protecció Civil, ubicant al seu
voluntariat en els espais on, malgrat l’evolució de la societat, encara queden buits que en una població com
Torelló no resten del tot coberts.
És per això que des de l’agrupació de voluntaris de Protecció Civil de Torelló us fem arribar aquest
document, que us demanem, tingueu a be prendre en consideració
L’agrupació municipal de voluntaris de Protecció Civil de Torelló, a partir de l’u de gener de 2008, restarà
subdividida internament en dos grups, amb finalitats operatives diferenciades, tot i que complementaries i
compartides.
Es mantindrà la unitat operativa formada per un grup de voluntaris, i es crearà una nova unitat de prevenció,
formada per un altre grup mes reduït de voluntaris.
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UNITAT OPERATIVA
Tindrà com a finalitats:
o La col.laboració amb la Policia Local, i equips d’emergència, en grans esdeveniments,
catàstrofes, actes multitudinaris, i en tots aquells fets o situacions en què es consideri
necessària la seva intervenció.
o La col.laboració amb les entitats culturals i esportives del poble.
o La col.laboració puntual amb els serveis de benestar i família de l’ajuntament de Torelló.
o La col.laboració amb altres municipis de la Vall del Ges i Bisaura, i amb els que ho demanin
prèvia autorització i en funció de la disponibilitat.
o La col.laboració en els programes de prevenció de la mateixa agrupació.
UNITAT DE PREVENCIÓ
Tindrà com a finalitats:
o La formació bàsica dels seus components.
o Coneixement dels plans d’emergència, existents a la població.
o Seguiment i col.laboració en les actualitzacions periòdiques.
o Preparació i elaboració de programes de formació bàsica en matèria de prevenció i
actuació primària en emergències, adreçats a la població, i a col.lectius específics de
serveis a les persones.
o Preparació i seguiment de les activacions simulades dels plans d’emergència de les escoles
i edificis municipals.
o Elaboració de programes de revisió d’elements de prevenció tant als edificis municipals,
com a la via pública.
o Vigilància i seguiment de les mesures dictades per l’ajuntament en matèria d’espectacles
tant als espais municipals tancats com a la via pública.
o Elaboració d’informes de totes les actuacions.
o Elaboració i presentació de la memòria anual de l’agrupació.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Agrupació de voluntaris de protecció civil de
Torelló i a la regidoria de seguretat ciutadana.
9.- APROVACIÓ DE DESPESES:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
a proposta de la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, el ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i imports
que igualment s’indiquen:
Núm.
1
2

3

Import Destinatari

Concepte
Regidoria: EDUCACIÓ
13.123,28 € Associació
Aportació al funcionament de l’Escola
d’Amics
de
la municipal de música, dels mesos
Música de Torelló
gener i febrer de 2008
31.266,96 € AMPA Llar d’Infants Aportació al funcionament de la llar
Blancaneus
d’infants, per als mesos de gener i
febrer de 2008
Regidoria: RÈGIM INTERN
19.881,05 € Ramon Sitjà Font
Manteniment dels sistemes informàtics
de l’ajuntament durant el primer
semestre de 2008
Regidoria: OBRES I SERVEIS

Partida
108-422-489.00.00
108-422-489.00.00

208-121-227.06.03
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4

5
6
7

189.258,62 € SOREA, SA

Subministrament d’aigua potable al
municipi i conservació d’escomeses i
comptadors durant el primer trimestre
de 2008 (IVA a part)
14.388,12 € FCC
Medio Treballs de neteja viària del mes de
ambiente, SA
desembre de 2007
27.028,45 € SECE
Manteniment de l’enllumenat públic,
de gener a abril de 2008
89.569,35 € FCC
Medio Neteja viària, primer trimestre de 2008
Ambiente

306-441-221.01.00

306-442-227.00.04
306-434-227.06.00
306-442-227.00.04

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.

A continuació, es presenten dues propostes per incloure a l’ordre del dia per urgència, si
així ho creu escaient el consistori.
Demana el Sr. Casals que s’informi dels motius pels quals es presenten aquestes porpostes
per urgència:
Informa la Sra. Julita La Haba, que es tracta de contractes o manteniment que ja es
venen fent; no s’havia pogut incloure a l’ordre del dia, perquè faltava un informe que ha
arribat posteriorment a la confecció de l’ordre del dia per a la comissió informativa i es
proposa la seva aprovació, perquè són tramitacions que ja són normals en el
funcionament de l’ajuntament.
Se sotmet a votació de urgència de la primera proposta, que s’incorpora amb el vot
favorable de la unanimitat dels membres del consistori:
10.- APROVACIÓ D’UNA DESPESA A CONSORCI DE RESIDUS URBANS:
Vistos els documents de despesa presentats per la regidoria d’obres i serveis, a proposta
de l’Alcalde, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA URGÈNCIA de presentar per a la seva aprovació en aquest ple del
document d’aprovació de despesa a nom del Consorci de Residus Urbans.
Segon.- APROVAR LA DESPESA per import de 64.147,20 € a nom del CONSORCI DE RESIDUS
URBANS, per el tractament de deixalles durant el primer trimestre de 2008, amb càrrec a
la partida 306-442-227.00.00 del vigent pressupost de despeses.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
Se sotmet a votació de urgència de la segona proposta, que s’incorpora amb el vot
favorable de la unanimitat dels membres del consistori:
11.- APROVACIÓ DE DESPESES:
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Vistos els documents de despesa presentats per la regidoria d’obres i serveis, a proposta
de l’Alcalde, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA URGÈNCIA de presentar per a la seva aprovació en aquest ple del
document d’aprovació de despesa a nom de Recollida de Residus d’Osona S.L.
Segon.- APROVAR LA DESPESA per import de 155.452,13 € a nom de RECOLLIDA DE
RESIDUS D’OSONA S.L., per la recollida de deixalles durant el 1er. trimestre de 2008, un cop
descomptats els retorns d’Ecoembes, Ecovidrio i el Cànon d’Orgànica, amb càrrec a la
partida 306-442-227.00.03 del vigent pressupost de despeses.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.

B) PRECS I PREGUNTES:
NOTA: Tot i que a la sessió plenària es procedeix primer a formular la totalitat de les
preguntes i després a la seva resposta, per a una millor comprensió, es transcriu la
resposta a continuació de la pregunta.
SRA. MONTSE AYATS:
B/1
Pregunta sobre les obres a la zona del Castell: ja sabem que són unes obres d’una certa
envergadura i que porten problemàtiques diverses; per exemple, no fa gaire temps en
aquest ple es va parlar del tema dels explosius, que sembla que hores d’ara, si més no,
s’ha aconseguit que els veïns estiguin assabentats de quan hi haurà barrinades.
Darrerament, a les dificultats que ja hi havia, se n’hi ha afegit una molt concreta, que és
la intervenció al carrer Molina: és un carrer que com sabeu és al voltant de l’IES
Cirvianum i també d’alguna manera, de l’escola Marta Mata; estem parlant d’una zona
i d’uns carrers amb molt trànsit, amb vianants d’edats molt diverses, sobretot de vailets
més petits i joves, i gent gran i que en determinades hores del dia hi ha molt trànsit i ens
consta que fins i tot hi ha hagut algun accident.
La pregunta és: quin coneixement es té de la problemàtica que generen aquestes obres
en aquest carrer concret? I quines actuacions s’han fet? I, si no s’han fet –que sembla
que és el que comenten alguns veïns o alguns professionals de l’educació- quines
mesures es preveuen de manera urgent.
SR. LLUÍS SABATÉS:
B/3
Un prec sobre la situació de les obres als carrers del voltant de l’IES, -una mica ja ha
comentat la Montse-, que pensem que afecta a moltes regidories. No volem que
s’interpreti aquesta intervenció com a oportunista, arran de l’incident que va passar
divendres –un cotxe va passar per sobre dels peus d’un noi, sense conseqüències massa
greus, per sort-; aquest prec ja el teníem previst abans per diverses queixes que hem
anat rebent de la ciutadania.
Com deveu saber, en aquest moment, en aquesta zona hi ha una actuació de
construcció de clavegueram per diversos carrers, entre ells el de la Molina, que fan que
el sentit del trànsit previst des de sempre no es puguin mantenir i que el carrer Rosa
Sensat (el de davant de l’IES) s’hagi convertit a un carrer d’entrada i sortida pel carrer
d’Ausiàs March (abans era de sentit únic): autobusos, cotxes, motos i vianants. Si hi
sumem el constant trànsit pel carrer de la Molina, de camions –com a conseqüència de
la realització de la urbanització del Castell- fa que en hores punta sigui –pensem sense
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ganes de ser alarmistes- perillós ser vianant en aquesta zona. Ho hem pogut comprovar:
no s’ha canviat la senyalització viària i en hores de màxima afluència de mobilitat, s’hi
veu habitualment la policia local. El que si que preguem és que urgentment es busqui
una solució adequada a aquesta situació, coordinant-ho amb totes les regidories que
faci falta, per minimitzar al màxim les molèsties i els perills que en aquest moment
ocasionem als usuaris i veïns de la zona i especialment als prop de 500 alumnes que
estan a l’IES.
SR. LLUÍS BASSAS:
B/6
Abans la Montse (Ayats) parlava del tema de les barrinades al sector estació; a part que
nosaltres –la gent del carrer Balmes- som veïns de la zona d’un tros lluny, els veïns es
queixen sobretot de la potència, perquè hi ha dies que a 2/4 de 3 que és l’hora que se
solen fer, amb les barrinades tremola tot; hi ha algun veí que truca a l’ajuntament i em
sembla que s’hauria de controlar una mica fins on poden posar dinamita.
Respon el Sr. Miquel Franch:
Efectivament han estat reiterades les queixes des que varen començar les barrinades en
aquesta zona, evidentment inevitables, perquè només es pot utilitzar aquest sistema i en
aquest sentit, que jo recordi, hi va haver dues reunions amb l’empresa adjudicatària –que és
EXCOVER-, els promotors –que són diversos- i l’ajuntament; posteriorment es varen avisar
diferents veïns que s’havien adreçat a l’ajuntament, tant per telèfon com per escrit, per
explicar-los el contingut de la reunió i comentar-los que si hi ha algun tipus de desperfecte –
és possible i ja hi ha hagut algun veí que afirma haver-lo tingut- l’assegurança de l’empresa
que fa la construcció els ho ha de cobrir. Algunes cases ja han tirat fotografies, tal com se’ls
ha indicat i, si cal, que se signi una acta notarial per tal de poder reclamar els desperfectes
que pugui haver-hi, si és el cas.
També es va avisar, del tema que parlava en Lluís Bassas, que si les barrinades serien
excessives o s’hi posava massa càrrega: la resposta tècnica va ser que no era així, però que el
tipus de roca és molt complexa i hi ha unes vetes que s’assenten des del carrer Balmes fins a
l’avinguda del Castell. Vàrem aconseguir –cosa que semblava impossible- que com a mínim,
l’empresa constructora passés a tots els veïns de la zona del barri de l’estació una nota
informativa el dia que es tiraven barrinades, per tal que estiguessin assabentats i no
s’espantessin.
Ara se’n tiren un parell a la setmana i per les informacions que tinc, això es pot acabar
aproximadament en un termini de dos mesos i ara estan actuant en unes zones en què
aquestes barrinades no són importants.
Si us hi heu fixat, les obres estan una mica lligades amb El Castell II. Al Castell II, la
urbanització pràcticament ja està acabada i al Castell I parlaven més o menys del juny
d’aquest any.
Un dels problemes que hi havia i que ha estat de difícil solució, és el pacte al qual s’ha arribat
per tal que retirin les torres de mitja tensió que van des de la urbanització del Jolis de Sant
Vicenç fins, no a l’avinguda del Castell, sinó que fins i tot s’ha pactat que es pugui treure la
torre de mitja tensió que hi ha al carrer Espona, que és una torre molt complicada i a més, és
al mig de semàfors i provoca molts problemes. Amb això ja hi ha hagut un acord i això farà
que les obres arribin fins el mes de juny.
A tot això s’hi ha afegit que com que estem parlant d’un sòl que urbanitzat requereix –pel
nombre d’habitatges que hi haurà- que estiguin dimensionats un seguit de serveis, entre ells
la claveguera, que s’ha fet exclusivament pel carrer de la Molina; s’ha fet en dues fases: a la
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primera no hi ha hagut cap problema, però en el tram que va des del carrer Progrés fins a
l’Institut, pel carrer de la Molina. Com a conseqüència de les queixes que hi va haver, el
divendres, jo mateix i amb el cap de la policia i el tècnic d’educació, vàrem anar sobre el
terreny: es va parlar amb l’empresa promotora i també amb l’empresa constructora i després
no vàrem poder parlar amb el director de l’IES, perquè en aquells moments no hi era. Què
passava en el carrer Rosa Sensat? Doncs que com que hi havia obres al carrer de la Molina, el
Rosa Sensat es convertia en doble sentit i no únicament per als vehicles dels pares que
acompanyaven els seus fills a l’IES, sinó fins i tot els autobusos i era realment complicat.
Això ja està solucionat, perquè ja només resta reasfaltar i queda un trosset que no afecta
tant i que va des del carrer Rosa Sensat fins a enganxar amb el Castell I, que és un tram en
què només s’hi aparquen 10-12 vehicles dels professors de l’Institut i no afectarà tant a la
mobilitat d’aquella zona. També es va detectar que no varen fer previ avís d’aquestes obres a
la policia local i per això es va arribar a aquesta situació complicada i tampoc ho varen
senyalitzar adequadament.
Aquest matí he parlat amb el director de l’IES Cirvianum per explicar-li les gestions que
s’han fet i les entrevistes amb les empreses i el director de l’IES Cirvianum m’ha comentat
que ja s’havia resolt el problema d’entrada i sortida del carrer i que la conversa que vàrem
tenir amb l’empresa, de moment no els ha generat cap problema, amb l’excepció de les
barrinades, com a la resta dels veïns.

Sr. Lluís Sabatés: Jo hi he passat ara abans de venir, i demà encara no crec que els
autobusos puguin girar, perquè encara hi ha forat ben bé al trencant del carrer Rosa
Sensat.

Sr. Miquel Franch: És que hi havia un problema i és que com que no es varen senyalitzar bé
les obres... la claveguera no passa pel mig del carrer Molina, passa per un lateral. El més lògic
hagués estat posar un prohibit aparcar a la zona transitable i això no es va fer.

Sra. Montse Ayats: Penso que és especialment greu, perquè no estem parlant d’unes
obres que s’improvisin d’un dia per l’altre; deu estar planificada tota l’actuació que es fa
allà a la zona del Castell i em sembla que haver d’esperar a què divendres hi hagi un
accident i haver-hi d’anar l’alcalde, crec que s’hauria d’haver pogut preveure.
Sabem les dificultats –ja ens ho heu dit moltes vegades- de les empreses que sovint no
comuniquen a l’ajuntament el que fan, però em sembla que hauríem de ser
especialment durs en temes com aquests i que per això tenim, entre d’altres funcions, un
inspector d’obres que entenc que podria fer aquesta supervisió en temes de molt perill,
com és aquest. És important vetllar pels veïns, que no se’ls esquerdin les cases, però
també estem parlant d’una zona en què hi passa molta gent i em sembla greu.

Sr. Miquel Franch: No generalitzem –jo ara tampoc voldria entrar en un debat sobre aquest
tema-, però justament des d’urbanisme aquesta setmana passada s’han paralitzat les obres
d’un Pla Parcial de Torelló, paralitzades totalment per incompliment d’un acord que estava
signat i que no s’ha respectat. Amb això vull dir que si que se segueixen les obres, però a
vegades hi ha dificultats, és evident, que s’han d’intentar solucionar. Tots els promotors
saben què s’ha de fer, però un dels principals problemes que tenim –i s’ha avisat
reiteradament i ara l’inspector hi va molt sovint- és principalment en obres que fan
referència a serveis: parlaria d’aigua, electricitat i gas, i això sol passar, perquè en les
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condicions que es dóna la llicència, jo penso que es redacta molt correctament i amb unes
normatives molt dures... per exemple, en diré una que els costa complir i és que si s’ha de fer
rasa e una vorera, encara que la rasa sigui d’una amplada de 30 centímetres, en voreres de
menys d’un metre vint centímetres, han de posar tot el panot nou; això ens ha costat molt,
perquè representa un cost per aquesta empresa de serveis, però ens sembla que per al
ciutadà és correcte, perquè no és lògic que es trobi tres panots d’una manera i la resta d’una
altra. No fa gaire que vàrem tenir un problema amb gas natural: un veí que vivia a la meitat
d’un carrer, va demanar que se li subministrés gas; la companyia li va respondre que hi podia
comptar i, al cap d’uns mesos, veient que no li posaven el gas, el va queixar i la companyia li va
respondre que no li posaven, perquè l’ajuntament no concedia el permís i la raó no era aquesta,
sinó que es tractava de l’únic veí en tot el carrer que hi estava interessat i posar-li només per
a ell els representava una inversió important. Se’n va parlar amb gas natural i va quedar clar
que no utilitzin el nom de l’ajuntament si no en som responsables.
Tenim un altre problema greu, que és la subcontractació, dues o tres vegades en una mateixa
obra: no fa gaire, en unes obres al carrer Besora, hi havia unes persones treballant per posar
unes línies d’electricitat i l’inspector hi va anar i va veure com incomplien la condició de fer
tota la vorera nova; se’ls va exigir que fessin l’obra correctament i hi va haver problemes i va
resultar que aquesta empresa era la tercera subcontractada i ni tant sols disposaven de la
llicència d’obres.
De totes maneres, és veritat que hem d’intentar millorar en tot això.

B/2
El segon té relació amb el que hem comentat fa una estona: l’alcalde ha comentat que
a propòsit de l’aprovació de la signatura d’aquest reglament amb l’Agrupació de
Protecció, l’alcalde va anunciar la possibilitat –que també ha afirmat aquí- del trasllat de
les dependències d’aquesta associació a una nau a prop d’on és ubicada la policia, i
va parlar fins i tot de la possibilitat de reutilitzar i adequar aquell espai on són actualment
com a zona d’aparcament.
Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, voldríem fer un prec per tal que s’intenti fer les coses
el màxim ben fetes en el tema dels aparcaments: que a Torelló es necessita aparcament
i que necessitem que estiguin ben condicionats és una realitat, ens sembla evident,
almenys nosaltres i altres grups ja ho hem dit en reiterades ocasions, però també pensem
que cal revisar i ordenar el trànsit en el nucli antic i, sobretot, la mobilitat de les persones,
perquè realment com ja sabeu, hi ha moltes dificultats.
Per tant, el prec des d’Iniciativa ciutadans del Ges, és que el treball de reordenació dels
aparcaments, d’adequació, de millora, sigui un tema que es treballi globalment, que es
faci un bon pla, que s’emmarqui o no en el pla de mobilitat –com havíem comentat en
alguns moments- i que es faci una bona planificació en el sentit dels espais que es
destinen a aparcament, com gestionem aquests aparcaments, en quines condicions els
tenim. Com els gestionem és important per tal que no acabin esdevenint garatges de
particulars –que això ja ens ha passat en reiterades ocasions- i com es regularan els
temps d’estada. En definitiva, que d’alguna manera tot això es faci en un marc global
d’actuació per a la millora dels aparcaments i també per a la millora de la mobilitat.
Respon el Sr. Miquel Franch: L’Ajuntament tenim un projecte: es tractaria que
l’aparcament del carrer Rocaprevera fer-lo nou; seria ideal enderrocar els espais que fins ara
utilitzaven protecció civil i enderrocar uns coberts que fins ara eren utilitzats per la
cooperativa agrària, però tenim un problema i és que malgrat fem això, és precisa una
modificació del pla parcial, perquè allò va quedar desafectat, perquè a aquest equip de govern
actual li va semblar que l’edificabilitat que hi ha allà, no l’havíem d’utilitzar, doncs ens
semblava que allò formava part del casc antic i que, per tant, la idea era esponjar aquella
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zona. Tot i que ja es va fer una primera actuació, ara encara hi ha una 400 m² edificables i la
idea és treure’ls d’allà, posar-los en una altra banda i deixar tot aquell espai lliure. Tenim
pensat fer un aparcament per més de 60 vehicles; evidentment s’ha de condicionar tot: cal
asfaltar, fer clavegueres, posar-hi enllumenat i la idea és que sigui una zona blava d’una hora i
mitja, perquè hi ha hores en què la gent acostuma a deixar el vehicle fins l’endemà i cal
evitar-ho.
De totes maneres, el qui ens ha de donar les pautes en tota la problemàtica que deies (a la
Sra. Ayats) d’aparcaments i altres qüestions, és aquest estudi de mobilitat que fa
aproximadament uns 4 mesos que està contractat i que tots els grups municipals tindreu a les
mans abans de la seva aprovació, per poder-lo valorar i opinar; ens l’estan fent des de la UPC,
encarregat per la Diputació de Barcelona i ens varen dir que els semblava que té la seva
complexitat, perquè en el pla de mobilitat en el primer que es pensa és en les persones i volen
conèixer molt bé els fluxos que ens arriben des de la C-17, des de Sant Pere i Sant Vicenç de
Torelló i des de Manlleu, perquè estem en una confluència complexa.
SR. LLUÍS SABATÉS:
B/3
Un prec sobre la situació de les obres als carrers del voltant de l’IES, -una mica ja ha
comentat la Montse-, que pensem que afecta a moltes regidories. No volem que
s’interpreti aquesta intervenció com a oportunista, arran de l’incident que va passar
divendres –un cotxe va passar per sobre dels peus d’un noi, sense conseqüències massa
greus, per sort-; aquest prec ja el teníem previst abans per diverses queixes que hem
anat rebent de la ciutadania.
Com deveu saber, en aquest moment, en aquesta zona hi ha una actuació de
construcció de clavegueram per diversos carrers, entre ells el de la Molina, que fan que
el sentit del trànsit previst des de sempre no es puguin mantenir i que el carrer Rosa
Sensat (el de davant de l’IES) s’hagi convertit a un carrer d’entrada i sortida pel carrer
d’Ausiàs March (abans era de sentit únic): autobusos, cotxes, motos i vianants. Si hi
sumem el constant trànsit pel carrer de la Molina, de camions –com a conseqüència de
la realització de la urbanització del Castell- fa que en hores punta sigui –pensem sense
ganes de ser alarmistes- perillós ser vianant en aquesta zona. Ho hem pogut comprovar:
no s’ha canviat la senyalització viària i en hores de màxima afluència de mobilitat, s’hi
veu habitualment la policia local. El que si que preguem és que urgentment es busqui
una solució adequada a aquesta situació, coordinant-ho amb totes les regidories que
faci falta, per minimitzar al màxim les molèsties i els perills que en aquest moment
ocasionem als usuaris i veïns de la zona i especialment als prop de 500 alumnes que
estan a l’IES.
Aquesta pregunta ja ha estat contestada.
SR. JORDI CASALS:
B/4
En primer lloc, voldria preguntar al regidor de joventut pel Pla Local de joventut, ja que
han vingut tècnics de joventut d ela Generalitat: ja se sap quin plantejament tindrà el
procés participatiu a l’hora d’elaborar aquest Pla Local de joventut? Nosaltres hem
demanat reiteradament que sigui d’una forma participada i no com en l’anterior i crec
que es va agafar el compromís que seria així.
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Respon el Sr. Marc Fontserè: Em demanaves el plantejament que té el pla local: m’explicaré
més bé i si no ho he fet en altres vegades, em sap greu. El que hem fet, el que estem fent, el
que portarem a terme, és un procés participatiu amb diversos objectius, un dels quals és que
d’aquest procés en surti un pla local, però n’hi ha d’altres, com que el jovent s’impliqui en
decisions polítiques, o públiques del municipi (aquest és un objectiu tant o més important que
el pla local) i que el jovent i l’administració tingui interlocutors, trobar un grup motor en què
ens puguem interrelacionar més fàcilment; aquests són els objectius en què treballarem el
procés participatiu i és el que hem estat fent fins ara. Això potser ha estat lent –jo penso
que no- però han passat uns mesos, degut a què no tenim cap tècnic de participació a
l’ajuntament; hem rebut suport de la secretaria general, ens ve un tècnic cada 15 dies o tres
setmanes a col·laborar tècnicament amb la tècnica de joventut i han estat fent aquesta feina
que s’ha d’acabar la setmana vinent; dimecres tenim la reunió de validació final del treball
tècnic que han fet.
A partir d’aquí: el plantejament és decidir ja més políticament els regidors que ens pugui
afectar, quins àmbits podem posar a disposició dels joves per tal que puguin decidir. Això és
una feina que no està feta i que s’ha de fer a partir de la setmana vinent; per posar exemples
–encara no està fet- que els joves puguin decidir sobre treball, sobre educació, sobre zones
verdes, sobre equipaments, habitatge, ... s’ha de vigilar –ara parlo més tècnicament- cal
vigilar de posar moltes cartes sobre la taula, perquè el procés ha de tenir un èxit i a vegades
és millor objectivar amb poques coses, buscar menys a decidir, però que sigui factible.
Això és el que es farà a partir d’ara. També estem pendents de l’aprovació del pressupost,
perquè si ara ho tinguéssim fet tampoc podríem tirar el procés endavant i us dic a tots els
grups que estarem en contacte per poder tirar tot el procés endavant i estareu al corrent de
tot com anirà.
Era això, Jordi (Casals), el que demanaves?
Sr. Jordi Casals: Si, la música em sona, però a diferència de les altres vegades que
havíem preguntat, és saber si ja es té clar més enllà, perquè les línies de la secretaria de
joventut en participació es vol anar més enllà del que són els plans locals, però el pla
local concret que és el que marcarà les línies de treball en matèria de joventut durant
aquests quatre anys, cal saber si tot el procés participatiu –que té la seva complexitatòbviament si ja es començava a tenir clar o si encara estava en procés... és a dir, el
procés participatiu en si del pla local i no el que hi hagi paral·lelament en matèria de
participació dels joves a l’ajuntament, sinó lligat al pla local.
Sr. Marc Fontserè: Ho farem paral·lelament.
B/5
Arran de la visita al consell Comarcal, per explicar als alcaldes de la comarca els temes
d’urgències, demanar si hi ha alguna novetat. Al ple tant per part d’Esquerra
Republicana com de Convergència es va donar suport a l’equip de govern per a
qualsevol gestió en aquest aspecte, per intentar mantenir unes urgències de proximitat i
voldríem saber si hi ha alguna novetat.
SR. LLUÍS BASSAS:
B/7
També subscric la pregunta que feia ara en Jordi (Casals) sobre el tema de les urgències
i de la reunió que hi va haver el dimecres.
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Respon el Sr. Miquel Franch: Efectivament hi va haver una reunió d’alcaldes el dimecres
passat en què no es va debatre el canvi que s’havia decidit en l’última reunió del Consell
Territorial d’Osona, sinó que bàsicament va ser per informar del funcionament del telèfon
061; jo no hi vaig poder estar present, perquè tenia una reunió a Barcelona. La veritat és que
just eren la meitat d’alcaldes i bàsicament era una informació tècnica i no pas una decisió
política; aquesta informació la tenim a l’ajuntament, perquè ens l’han fet arribar i si us
interessa, farem una còpia per a cada un dels grups municipals.
En quant al que havíem comentat a l’últim ple, l’ajuntament de Torelló continuem per allà on
podem, ara, perquè el govern territorial que és qui ha pres la decisió, no ha convocat cap altra
reunió; en l’última ens vàrem manifestar dos ajuntaments –Torelló i tona- estar-hi en contra i
es va abstenir el consell comarcal, en representació de tots els municipis que no hi eren i, per
tant, el consell comarcal en aquest cas representa aproximadament 42 o 43 municipis.
Si que hem parlat en el consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura sobre aquest tema; es va
prendre un acord extraordinari en l’últim consell rector, en el sentit d’adreçar una carta a
Salut i al consell Territorial de Salut d’Osona, manifestant que tots els municipis que estem
en aquest consorci –en aquest cas 9- no veiem correcte el nou sistema d’organització i, per
tant, ens semblava que s’havia de canviar i des de l’ajuntament de Torelló, tant la M. Àngels
(Casals) com jo, per tots els conductes que ens és possible, hem fet arribar això on
corresponia. El dia 5 tinc una reunió en què serem 5 alcaldes, entre ells el de Vic i el de
Manlleu, i tornaré a insistir que intentin per tots els mitjans reconduir el tema, que ho veig
complicat, però ho intentarem, perquè nosaltres considerem que tenim un altre model, que és
diferent del que ens ha plantejat salut i al qual aquests ajuntaments hi han donat suport i ens
sembla que tenim raó, entre altres coses, perquè el lluçanès, no sé quants habitants tenen,
però no crec que arribin a 10.000 en total i, en canvi, la Vall del Ges i el Bisaura passem dels
21.000 habitants i principalment a la Vall del Ges i al Bisaura hi ha zones bastant semblants
que al Lluçanès, en què hi ha dificultat per arribar i al Lluçanès mantenen el sistema que
tenien fins ara.
La nostra última proposta, que no fou acceptada, consistia en dividir la comarca en dues
àrees: urgències a Vic i que des de Manlleu fins a Centelles es concentrés a Vic; que s’ampliés
l’Àrea Bàsica de Torelló –ja vàrem oferir sòl per poder-ho fer- i que a Torelló es faci un nou
sistema d’urgències que englobi la Vall del Ges i el Bisaura i també ens vàrem oferir, si així es
considerava per població, que el Voltreganès també pugui venir a Torelló, però ara mateix no
ha estat acceptada la proposta.

SR. LLUÍS BASSAS:
B/6
Abans la Montse (Ayats) parlava del tema de les barrinades al sector estació; a part que
nosaltres –la gent del carrer Balmes- som veïns de la zona d’un tros lluny, els veïns es
queixen sobretot de la potència, perquè hi ha dies que a 2/4 de 3 que és l’hora que se
solen fer, amb les barrinades tremola tot; hi ha algun veí que truca a l’ajuntament i em
sembla que s’hauria de controlar una mica fins on poden posar dinamita.
Aquesta pregunta ja ha estat contestada.
B/7
També subscric la pregunta que feia ara en Jordi (Casals) sobre el tema de les urgències
i de la reunió que hi va haver el dimecres.
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Aquesta pregunta ja ha estat contestada.
SR. PERE BARTÉS:
B/8
Un prec que ens han fet arribar veïns de la zona: a la carretera de la Casa de l’Hora,
després de la rotonda, passa concretament per un reg que no té cap mena de
protecció, ni senyalització, ni res.
Demanen els veïns si s’hi podria fer alguna protecció, perquè és molt estret i és perillós
que algú hi caigui.
Fa entrega al Sr. Forcada d’un CD que conté un reportatge gràfic sobre el prec que
acaba de formular i que li han fet arribar els veïns afectats.

C) INFORMACIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
C/1
Tinc una informació; intentaré no allargar-me: a vegades es donen informacions i es fan
precs i preguntes a l’ajuntament, que tenen una transmissió a la via pública i a vegades
es donen situacions que generen cert malestar i que no és bo. Vull fer referència a l’últim
ple municipal en què es va plantejar que havia quedat deserta la licitació de les obres a
l’escola Vall del Ges (per part d’Iniciativa); nosaltres ja sabíem que no, però encara no
teníem la informació concreta; vaig respondre el funcionament quan queda deserta la
licitació per una obra pública. Però no és cert que les obres hagin quedat sense licitar;
de fet, la licitació encara s’ha de fer. De l’escola Vall del Ges s’ha adjudicat la direcció
de l’obra per un import de 113.000 euros i aquest és un pas previ per fer la licitació de les
obres que, si no hi ha res de nou, es farà dins la primera quinzena del mes vinent; ens
consta que hi ha bastants empreses interessades en fer l’obra i, per tant, la informació
potser us va arribar erròniament i això va esverar molta gent, pensant que no es farien les
obres.
Sra. Montse Ayats: Evidentment nosaltres no ens ho vàrem inventar; si en vàrem parlar és,
perquè gent de l’AMPA ens ho havia fet arribar i jo crec que un dels problemes que hi
ha, és aquest llenguatge tan complicat que fem servir a l’administració i a vegades,
potser s’estava parlant d’una altra part del procés, però el que és segur és que
traslladàvem una petició que havia sortit en una reunió de l’associació de mares i pares
i, per tant, celebro que no hi hagi problemes i que el projecte vagi endavant.
C/2
S’han licitat ja les obres de l’eixamplament de la carretera de la Miranda fins a Torelló;
s’hi han presentat sis empreses –si no ho recordo malament-. Les previsions que tenen,
segons GISA –que és qui ha fet la licitació- és que en tres mesos pot estar fet, perquè
tenen la facilitat de tancar la carretera i només deixar accés a les cases de pagès i
desviarien el trànsit per l’eix Vic-Olot i això els facilitaria poder fer l’obra molt més ràpid.
La sessió es clou a les nou i onze minuts del vespre del mateix dia vint-i-nou de maig i, per
deixar constància dels temes que s’han tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta
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que firma el Sr. Alcalde president, juntament amb mi, que certifico amb la meva
signatura.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA ACCTAL.,

