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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 25 DE FEBRER DE 2008:
A Torelló, el dia vint-i-cinc de febrer 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,
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 i tres minuts 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 les actes de les sessions anteriors, ordinària del dia 28 de gener
i extraordinària, del dia 11 de febrer de 2008, que s’aproven 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 LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ,
CORRESPONENT A L’ANY 2006:
Sr. Pere Galobardes: Només fer esment que aquesta dada és molt important: un resultat
pressupostari ajustat que supera el milió d’euros, per Torelló és molt important i ens pot
permetre que en anys difícils, que n’hi ha i de tots és conegut per diferents motius,
afrontar-los amb un coixí o amb unes dades més bones del que teníem fa uns anys.
Aprovada per l’Alcaldia la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Torelló de l’any
2006, per resolució del 8 de febrer de 2008, se'n dóna compte al Ple de l’Ajuntament i
s’informa del resultat pressupostari següent:
1. Drets reconeguts nets: ___________________________________________ 11.445.195,15 €
2. Obligacions reconegudes netes:_________________________________ 11.816.916,60 €
3. Resultat pressupostari (1-2): ________________________________________ -371.721,45 €
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4. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria: _______________167.651,87 €
5. Desviacions negatives de finançament de l’exercici:_______________ 2.267.244,24 €
6. Desviacions positives de finançament de l’exercici: ________________ 1.049.782,14 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT _____________________________________ 1.013.392,52 €
Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.
PROPOSTES AMB VOTACIÓ
2.- RATIFICAR UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DICTADA EN DATA 24 DE GENER DE 2008:
Sr. Miquel Franch: Aquesta resolució ve a través d’una sol·licitud feta pel propi alcalde de
Santa Maria de Corcó; no cal explicar la problemàtica coneguda per tothom, sobre el
possible enderrocament de la planta de tractament de purins ubicada en aquell
municipi; ell ha donat trasllat als municipis de la comarca, cercant un recolzament que
porti a trobar una solució i s’intenta trobar alternatives.
A Torelló ens afecta directament, perquè hi ha diferents activitats econòmiques al nostre
municipi que traslladen els purins en aquesta planta.
Hem fet diverses reunions al consell comarcal, també amb l’assistència d’en Marc
Fontserè, com a regidor de medi ambient, i es tractava de prendre aquest acord.
En data 24 de gener de 2008, l’alcaldia va dictar resolució en els termes que es
transcriuen literalment a continuació:
DECRET / Torelló, 24 de gener de 2008
Vist el comunicat de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó, de 10 de gener de 2008, mitjançant el qual se’ns
dóna tràmit d’audiència en qualitat de part interessada, en el procediment instat per Desimpacte de Purins
Corcó, SA, per a l’obtenció de les autoritzacions administratives preceptives per a la instal·lació de la Planta
de Tractament i Valoracions d’afluents ramaders porcins.
Tenint en compte la transcendència que pot esdevenir pels interessos i les necessitats dels ramaders de la
comarca, el pronunciament que faci l’ajuntament de Santa Maria de Corcó, en relació a la Planta.
HE RESOLT
1.- Manifestar a l’ajuntament de Santa Maria de Corcó, dintre del respecte a qualsevol determinació que
pugui adoptar en relació a l’autorització pel funcionament de la Planta de tractament i valoracions d’afluents
ramaders porcins, la voluntat inequívoca d’aquesta alcaldia i de la corporació que representa, per tal que
garantits els tràmits procedimentals pertinents, es facin efectives les autoritzacions establertes pel
funcionament de la Planta abans assenyalada.
2.- Donar trasllat de la present resolució a l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó.
3.- Donar compte de la present resolució al Ple de l’ajuntament per a la seva ratificació.
Ho mana i signa l’alcalde en el lloc i data indicats. Davant meu, la secretària accidental, que en dono fe.
Per tal de donar compliment al que es disposa en el seu punt tercer, a proposta de la
Comissió Informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
Primer.- RATIFICAR el contingut de la resolució de l’alcaldia que s’ha transcrit més amunt.
Segon.- NOTIFICAR-HO a l’ajuntament de Santa Maria de Corcó.
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3.- MOCIÓ DEMANANT L’AMPLIACIÓ DELS SERVEIS FERROVIARIS RIPOLL-VIC, MENTRE DURIN
LES OBRES DE DESDOBLAMENT DE LA C-17. I LLANÇADORA COMARCAL:
Sr. Miquel Franch: Aquesta moció és una mica diferent de la que ja han aprovat altres
ajuntaments i els consells comarcals d’Osona i el Ripollès, en el sentit que nosaltres, a partir
d’una reunió del proppassat dimarts, ens vàrem trobar a Torelló els presidents dels consells
comarcals del Ripollès i d’Osona, els alcaldes i alcaldesses de Ripoll, Sant Quirze de
Besora, Torelló, el primer tinent d’alcalde de Manlleu, per part de l’ajuntament de Vic no
hi varen poder assistir: en la reunió es varen exposar diferents temes de preocupació a
nivell local i comarcal.
Entenem que es donen tres situacions a la comarca una mica complicades: d’una
banda, les obres de desdoblament de la C-17 en el tram des de Vinyoles fins a Ripoll; hi
haurà molts talls de circulació a diferents hores del dia i això complicarà molt la mobilitat
entre el Ripollès i Barcelona, però on veiem la problemàtica, és des de Ripoll fins a Vic; fins
i tot hi ha zones en què el desdoblament no pot ser en paral·lel i alguns vehicles aniran
per dalt i altres per baix. Ja hem patit petits problemes en el tram de les Masies de
Voltregà, però serà molt més greu en el tram fins a Ripoll.
La segona qüestió que ens preocupa, és que fa temps que s’està parlant de la possibilitat
que els trens des de Vic fins a Ripoll tinguin més freqüència; entenem que ha de ser des
d’Osona a Ripoll i, diguem-ne metro comarcal, o llançadora o com se’n digui, cal fer-ho.
I el tercer tema que es va posar sobre la taula, és el desdoblament del primer tram de
Barcelona a Ripoll, però el primer tram seria de Barcelona a Vic.
Es va parlar molt llargament dels temes, sobretot dels dos primers, doncs del tercer ja
s’està fent un estudi informatiu i encara tardarem diversos anys a tenir aquest
desdoblament i probablement es farà en diferents trams, doncs hi ha hagut alguns
ajuntaments, com el de Mollet que, amb bon criteri han demanat el soterrament, si es fa
el desdoblament; l’ajuntament de Parets ha demanat un desplaçament de l’estació,
perquè on la té hi ha certa complicació d’accessibilitat i altres temes; l’ajuntament de
Montmeló demana que es faci una estació al circuit de Montmeló; l’ajuntament de
Granollers demana que es faci una estació al polígon industrial, a 3 quilòmetres de
l’estació que tenen i, a més, en aquest tram hi ha una problemàtica afegida i és que la
via del tren passa per un nucli urbà molt consolidat i això comportarà un seguit
d’expropiacions bastant complexes, perquè afecten a cases i indústries. Hi ha un altre
punt complex, que és el congost, no tant a nivell tècnic com de cost. I finalment, hi ha uns
trams que aparentment es poden desdoblar de manera fàcil, com és de Parets fins a la
Garriga, i el tram des de Centelles fins a Vic.
Als alcaldes i presidents de consells comarcals ens interessava sobretot més freqüències
des de Vic fins a Ripoll, com a conseqüència de les obres de la C-17 i, aprofitant que
aquestes obres poden durar un mínim de dos anys, que aquesta freqüència no anés
només fins a Vic, sinó que també agafi des de Centelles a Vic i així entraríem en aquest
concepte que en diem metro o llançadora comarcal. Vàrem estar d’acord en tirar
endavant aquest sistema i també en implicar-hi la societat civil i en aquest sentit ja s’han
fet algunes gestions: en el cas d’Osona voldríem que a la Comissió hi fos Cambra de
Comerç, la Universitat de Vic i els sindicats UGT i CCOO, que són els majoritaris a la
comarca i al Ripollès també consideren que hi ha d’haver els sindicats CCOO i UGT, la
Fundació Eudald Soler, l’Associació d’empresaris del Ripo0llès i possiblement alguna altra
entitat.
Vàrem demanar entrevista amb el gerent de rodalies de RENFE, que és qui té les
competències a Catalunya, i ens ha donat hora per al proper divendres, dia 29; hi anirem
tots els alcaldes i alcaldesses i els presidents dels consells comarcals. També hem
demanat entrevista al Secretari de mobilitat del departament de Política Territorial,
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perquè ens doni suport la Generalitat en aquesta petició i, a més, la intenció és demanar
al Sr. Manel Nadal que ens faci un estudi de mobilitat de les dues comarques i l’afectació
real que pot tenir aquests talls i saber, sense aquests talls, quina mobilitat hi ha en aquests
moments entre aquestes dues comarques; en aquest cas, estem pendents que es fixi una
data.
Sra. Montse Ayats: Sense menystenir cap de les actuacions que es puguin fer, perquè
totes les que puguem fer són importants, com deia l’alcalde, estem parlant d’unes obres i
d’una afectació que començarà de manera imminent i, per tant, d’alguna manera
necessitem poder treballar amb la màxima celeritat en un tema que si el govern espanyol
ens hagués tractat amb més consideració, hores d’ara potser no hauríem d’estar
discutint. El que és clar és que des d’Iniciativa ciutadans del Ges, els mandats passats
hem fet diverses demandes relacionades amb el tren i amb la millora del transport públic;
a la sessió del 27 de març de 2006, per exemple, en Lluís Toneu, representant del nostre
grup, reclamava que a part de les demandes de millores en la línia, Torelló s’incorporés a
la corona de rodalies; l’alcalde, en aquell cas concret, ens va dir que està demanat fins a
Ripoll i és difícil que pogués ser fins a Ripoll i no tant que pogués ser fins a Torelló. En un
altre ple, també havíem sol·licitat l’ampliació d’horaris –si ho recordeu- de sortida i
arribada de trens per la part del matí i del vespre. En el programa del nostre grup
s’incorporaven els compromisos per treballar –en la mesura de les nostres possibilitats- en
la millora de la línia, en augmentar les freqüències i incloure Torelló a rodalies, per tot el
que això suposa.
Per tant, és evident que com a grup ens adherim a aquesta moció, alhora que pensem
que no hauria de ser tant una moció per resoldre un pedaç que tindrem ara, com són les
obres, sinó per dignificar el transport públic a la nostra comarca i perquè els nostres
ciutadans puguem gaudir d’un transport que funcioni, cosa que no passa ara.
Per tant, ens sembla especialment important aquest punt en què es parla del tram de
Centelles a Ripoll; a nosaltres ens sembla que no hi ha d’haver cap concepte per utilitzar
el concepte metro comarcal i ens sembla que això és fonamental mentre durin les obres,
però la necessitat de la nostra comarca d’estar més ben comunicada utilitzant un sistema
que ja tenim i millorant-lo adequadament, ens sembla una bona opció i també ens
hauria agradat que s’hagués inclòs a la moció la petició per tal que es tornin a obrir les
estacions de Manlleu i Sant Quirze, i perquè no es tanqui la de Torelló; a la comissió
informativa ho vàrem exposar, va semblar que no corresponia i també va semblar que hi
havia dificultats de cara al futur per mantenir les estacions obertes. Per a nosaltres també
és un tema important, perquè no vol dir només informació sobre trens, vol dir d’un lloc per
atendre els ciutadans, que a vegades no n’hi ha prou amb tenir panells informatius i cal
un espai per resguardar-te en cas de pluja, o de mal temps o d’excessiu bon temps i, per
tant, l’únic que fem és recolzar la moció i demanar que totes aquestes accions que ens
ha exposat l’alcalde, es puguin fer amb la màxima celeritat i amb la màxima
contundència, perquè també ha sortit en algun ple, quan hem parlat d’aquest tema de
trens, les dificultats que sovint ens trobem per arribar a què realment es compleixin les
promeses que reiteradament ens han anat fent.
Sr. Miquel Franch: Voldria respondre dues coses sobre el que ha exposat la Montse Ayats.
Penso que el mèrit el tenim entre els ajuntaments de Manlleu i de Torelló, del fet que des
de la Secretaria de Mobilitat s’hagi fixat que el 2012 rodalies arribarà fins a Torelló i estarà
integrat en el sistema d’integració tarifaria; això, fins i tot ja ha sortit als mitjans de
comunicació. Ens sembla que és una doble avantatja; en primer lloc, les obres d’aquest
tram estan fetes fins a Campdevànol i ara falta l’últim tram, des de Campdevànol fins a
Puigcerdà, que ja està licitat, però hem d’aprofitar aquestes situacions que hi ha per anar
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avançant i en aquest sentit el departament de Política Territorial, fa un parell de setmanes
que va informar del que s’ha dit.
Coincideixo plenament en dir que aquesta línia fa molts anys que està deixada i ara
sembla que està en bon camí el que es planteja. Recordem que gràcies als alcaldes de
la Cerdanya, el Ripollès i Osona, va ser possible l’any 2000 aconseguir una important
quantitat de recursos econòmics per reparar des de Vic fins a Puigcerdà i en el tram que
falta, només resta pendent de decidir si tanquen el tram des de Campdevànol fins a
Puigcerdà i el fan sencer, cas en què les obres serien curtes o si al contrari, es decideix ferlo a trams.
És evident que l’objectiu dels alcaldes i presidents dels consells comarcals no és
aconseguir aquestes millores només mentre durin les obres; el que estem fent és aprofitar
una situació en el territori i no ho demanem fins a Vic, sinó fins a Centelles i amb l’objectiu
de demostrar que el metro comarcal és viable, però no és tan fàcil: per exemple, a
Manlleu i Sant Quirze no venen bitllets; la gent s’hi pot aixoplugar, perquè a Sant Quirze,
un treballador de l’ajuntament –no hauria de ser així, però és la solució que han trobatobre cada dia l’estació i, a Manlleu, hi ha un bar que també fa la funció d’aixoplugar la
gent. En el seu moment, els ajuntaments de Sant Quirze i de Manlleu van fer tot el que
tenien a les seves mans per evitar que fos així, però és cert que amb la implantació de
CTC –Control de Tràfic Centralitzat- no és necessari donar un servei com fins ara, però
nosaltres estem dient a RENFE que hi ha molta gent que puja al tren sense pagar, doncs
no venen bitllets i moltes vegades no passa el revisor.
De totes maneres, hi ha una part del CTC, de Vic a Puigcerdà, que està centralitzat a
Torelló i possiblement això ens pugui salvar i puguem continuar tenint un cap d’estació i
els serveis necessaris.
Sr. Jordi Casals: Aquesta via és una de les vies de tren més maltractades que segurament
hi ha en aquest país, que va tocar fondo fa uns anys i ara sembla que, si més no, va
sobrevivint. La idea de metro comarcal ja fa més de 10 anys que va sorgir; algú s’ho havia
agafat d’una manera poc seriosa; se n’ha anat parlant i fins i tot algun geògraf de la
comarca –En Jaume Font- ja va dir que era possible fer-lo i que hi havia dues opcions, fins
a Centelles o fins a Vic, perquè a partir de Vic ja hi ha el sistema de rodalies. Tècnicament
sembla que ja s’ha manifestat als alcaldes d’aquí que seria possible i només seria una
qüestió més de voluntat política. Es va crear també un grup de treball amb els diferents
ajuntaments afectats per aquesta línia, que s’ha activat puntualment i ha fet una feina
d’esprints concrets molt forts, però no ha tingut la continuïtat que hauria estat desitjable.
Ara hi ha aquesta necessitat puntual i de la necessitat en fem virtut.
El que hauríem de treballar més a la comarca, si més no des del punt de vista del nostre
grup, és treballar més estratègicament, més a mitjà i llarg termini i treballar segurament
per fer un pacte comarcal per al transport, on hi siguin l’àmbit polític, el social i
l’econòmic, i, perquè no? Desembocar això amb una autoritat comarcal de transport
com hi ha en altres comarques com pot ser el Bages, que funciona. Nosaltres ens adherim
i votem a favor d’aquesta moció, però si que demanem que no sigui un fet puntual i que
no es quedi només aquí amb aquesta necessitat durant aquestes obres que afectaran la
comarca, sinó que també ho pugui ser l’inici d’una història profitosa per aquesta línia i, si
teniu pensat anar en tren a veure el govern, aviseu que a lo millor arribareu tard.
Sr. Miquel Franch: Ho hem estat valorant precisament amb l’alcaldessa de Ripoll, perquè
ella no té vehicle propi i sempre intenta desplaçar-se en transport públic i l’altre dia ens
deia que o arriba una hora massa d’hora o una hora i mitja tard.
Si convé l’agafarem des de Vic, que hi ha més freqüència.
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Sr. Lluís Bassas: Nosaltres també estem en principi d’acord amb la moció; també creiem
que és un moment bo per aprofitar que calgui una solució al problema del transport que
hi ha entre Ripoll i Vic, però el més important és que això es consolidi i nosaltres creiem
que d’alguna manera s’hauria de fer alguna campanya per conscienciar la gent,
l’usuari, que ho utilitzin, perquè sinó ens trobarem amb un problema de rendibilitat quan
parlem de Centelles a Ripoll, de cara al futur.
Per tota la resta, estem d’acord amb tot el que s’ha anat dient avui aquí, del temps que
s’ha tardat a fer millores en aquesta línia i que, per tant, ja tocaria.
Motivació
Arran de les obres de desdoblament de la C-17 en el tram Vic – Ripoll es preveu un
augment de les aturades del trànsit de vehicles ocasionant greus perjudicis als usuaris de
la citada via. La C-17 és una via molt utilitzada pels ciutadans de Ripoll i comarca, atès
que és l’eix principal que connecta Ripoll amb ciutats com Vic, Granollers, Barcelona. De
la mateixa manera, però a la inversa, hi ha moltes persones de diferents poblacions
d’altres comarques que utilitzen aquesta carretera per acudir a Ripoll i comarca.
Actualment les obres es troben a l’alçada d’Orís causant certes aturades al trànsit de
vehicles amb motiu de les obres, però es preveu que en la propera fase, que consistirà en
l’execució de les obres entre Orís i Ripoll, els talls de carretera siguin més freqüents i de
major durada, extrem que ja és conegut a través del mateix projecte atesa la topografia
del terreny, així com de declaracions que ha realitzat el propi contractista en diversos
mitjans de comunicació. Aquest fet implica que haguem de cercar solucions per poder
donar a les persones usuàries de la C-17 alternatives mentre durin aquestes obres,
considerant la més idònia l’ús del tren que uneix Ripoll – Vic – Barcelona, si bé aquesta
alternativa compta amb l’inconvenient de l’escassa freqüència del citat transport que
existeix actualment.
En conseqüència, davant l’execució de les obres de desdoblament de la C-17 i les
aturades freqüents que es preveu que es realitzaran al trànsit de vehicles, és convenient
considerar el tren com l’alternativa havent d’augmentar la freqüència dels serveis
ferroviaris en el tram Ripoll – Vic per tal de poder oferir als usuaris una alternativa que
s’ajusti a les seves necessitats laborals, familiars, ...
Per tot això, a proposta de la Comissió Informativa d’administració i hisenda, el ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- SOL·LICITAR a RENFE l’augment de la freqüència del servei ferroviari en el tram
Ripoll – Vic amb la finalitat de donar una alternativa vàlida a l’ús de la C-17 mentre duri
l’execució de les obres del desdoblament de la carretera.
Segon.- SOL·LICITAR també a RENFE i ADIF, més freqüència del servei ferroviari en el tram
Centelles – Ripoll, amb la finalitat de donar també una alternativa als desplaçaments
d’usuaris d’aquestes dues comarques.
Tercer.- TRAMETRE aquesta moció a la resta de municipis de la comarca d’Osona, així
com als consells comarcal del Ripollès i d’Osona, als efectes que si ho consideren oportú
s’hi adhereixin.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a RENFE i a ADIF i al Ministeri de Foment per al seu
coneixement i als efectes d’adopció de les mesures necessàries per a l’ampliació dels
serveis ferroviaris, sol·licitada.
Cinquè.- COMUNICAR aquesta resolució al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, per tal que, en el marc de les seves
competències, sol·liciti també aquest augment dels serveis ferroviaris.
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Sisè.- COMUNICAR aquesta resolució al contractista de l’obra per al seu coneixement i
efectes corresponents.
4.- MOCIÓ DEL TER:
Sra. Montse Ayats: L’escassetat d’aigua és un problema en tots els àmbits i també ho és
evidentment en el cabal dels nostres rius, no només del riu Ter; això només cal escoltar
una mica els mitjans, mirar la premsa, ... és un tema que contínuament està a l’opinió de
la gent i, de fet, diria que és dels temes en què tots plegats, ciutadans, polítics, mitjans, ...
tenim opinió i és un tema realment complex i que segurament mereix debats amb dades
més acurades i objectives que les que jo disposo.
En tot cas, Iniciativa Ciutadans del Ges ens adherim, perquè en criteris generals, aquesta
moció que es presenta avui, entenem que hem arribat a aquesta situació de crisi de
l’aigua en bona part per culpa d’una mala planificació i prevenció i, per tant, ara ens
toca córrer i aplicar mesures amb celeritat; ens costa –i es pot comprovar en aquests
debats i en aquestes accions que es van fent i fent un seguiment de la política del nostre
govern- que s’està treballant i l’evidència d’això és que es genera constantment debats
entre les diferents forces polítiques per veure quina és la millor solució i per tant entenem
que alguns dels arguments o dels acords que es prenen avui aquí, el govern ja hi està
donant resposta i en tot cas se suposa que quan li fem arribar la moció ja ens respondrà
en què està treballant i, com sempre que aprovem mocions de caire genèric, al nostre
grup ens sembla que és tan o més important que en aquestes mocions de caire genèric,
que potser s’haurien pogut plantejar amb tots els rius i no pas només amb el Ter, que
davant d’aquestes mocions el que cal és que com a ajuntament puguem treballar en el
lloc que ens sigui més pròxim i en el tema de l’aigua hi tenim molta feina a fer: la feina de
sensibilitzar la població per l’estalvi i sobretot per aplicar mesures en les instal·lacions que
depenen de nosaltres, o predicar amb l’exemple en el sentit que d’alguna manera no
llençar ni una gota d’aigua; sense anar més lluny, aquesta setmana passada no vàrem
fer això, sinó que en una intervenció prop de la Ronda del Puig, vàrem poder veure com
es llançava una gran quantitat d’aigua al carrer Sant Jordi, Pla de l’Aire o a la placeta de
Can Jaumira. És evident que se suposa que s’havien d’abocar algunes canonades per
fer alguna intervenció, però no hagués costat gens, al nostre entendre, mirar de
recuperar aquesta aigua amb bótes o altres vegades ja hem parlat dels dipòsits del Puig,
que perden aigua i, que per tant, s’hauria de mirar com es resol.
A nosaltres ens sembla que al costat de les mocions de caire genèric, sobretot al que ens
hem de comprometre com ajuntament és de mirar de treballar, perquè al dia a dia
també resolguem temes que acaben afectant l’aigua dels rius.
Sr. Jordi Casals: Nosaltres hi donarem suport a una moció entenem destinada al país,
amb clam del territori, perquè en un tema tan delicat com és el de l’aigua, que ja se
n’havia parlat i que com ha dit la Montse ara ens hi trobem i ara tothom corre; encara
que haguem de córrer per posar solucions, que es tingui en compte el territori.
Hi donarem suport.
Sr. Lluís Bassas: Tot i que els acords d’aquesta moció podria semblar que només van
orientats al tram baix del riu Ter i als pobles de prop de Girona, també podria semblar un
acte de solidaritat pel fet de formar part nosaltres del consorci Alba-Ter i nosaltres creiem
que hi ha algun apartat que parla del coneixement de les balances hídriques, de la
informació dels cabals instantanis que circulen, de la qualitat ecològica de l’aigua... de
tots els trams del riu i no només de la part de baix. Creiem que és molt interessant, perquè
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–ho deia abans la Montse- hi ha un cert desconeixement de dades que pot fer que a
vegades aquí ens pensem que l’aigua la tenim molt fàcil, perquè el riu encara no s’ha
tret gaire i seria bo conèixer tot això, al marge del que s’ha de fer al dia a dia, de cara a
futures decisions de fins on es pot enviar aigua al Lluçanès o altres zones o altres ciutats,
tenir clar quina situació tenim en cada moment, creiem que és molt important.
Sr. Marc Fontserè: Primer de tot, dir que compartim el malestar i l’engoixa de tota la gent i
entitats del baix Ter, que en moments d’extrema sequera com els que ens trobem ara
mateix, poden veure perillar recursos tant importants, com poden ser l’abastament, els
ingressos de rendes agrícoles, una excepcional entorn fluvial, etcètera.
La moció que se’ns presenta per a la seva aprovació, deixa molt clar que el govern de la
Generalitat està fent un esforç molt important, ja sigui per dotar el país d’unes grans
infraestructures de potabilitzador –dessaladores- com per conscienciar la gent que
l’aigua és un recurs escàs. Aquestes inversions permetran en un futur pròxim dotar el país
d’un millor i més racional abastament d’aigua potable. Aquestes millores, de ben segur
que redundaran en un augment en els cabals del riu Ter aigües avall de la presa, de les
canonades que van cap a Barcelona i la seva àrea metropolitana.
Creiem que mentre no es posin en marxa les dessaladores i altres inversions
d’abastament, caldrà que tots els catalans fem un esforç extra de solidaritat; no hi ha
ningú amb millor informació, amb millors tècnics i més recursos que l’Agència Catalana
de l’Aigua, per poder decidir quines són les mesures excepcionals que s’han de portar a
terme per tal que tot el país disposi d’un bé que en aquests moments és més escàs que
mai; també sabem que l’Agència Catalana de l’Aigua és sensible a la delicada situació
del Baix Ter i que la tindrà en compte a l’hora de decidir el millor per al conjunt del país.
Per tot el que he exposat, ens abstindrem en aquesta votació.
Se sotmet a votació la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, d’acord amb el resultat que s’especifica a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 10 (dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, d’ERCAM i d’ICV-CdG)
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 7 dels regidors i regidores del grup municipal del PSC-PM)
MOCIÓ

El riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a través dels embassaments i de la derivació
constant d’aigua cap a altres conques internes catalanes, es troba molt sovint en unes
condicions ecològiques extremadament precàries al seu pas per la ciutat de Girona.
Aquest fet, a més de causar un fort impacte ambiental, econòmic i paisatgístic, provoca
el deteriorament dels aqüífers del Baix Ter i moltes alteracions a l’ecosistema fluvial del riu,
que s’evidencien en aspectes com la pèrdua de biodiversitat, l’afavoriment d’espècies
al·lòctones, la desaparició dels boscos de ribera, la regressió d’espècies sensibles o
escasses, etc.
La Llei específica del riu Ter de l’any 1959 estableix el repartiment dels cabals del Ter
regulats amb els embassaments atorgant a l’àrea de Barcelona fins a 8m3/seg, sempre i
quan es puguin garantir els cabals necessaris per als regants, l’abastament de Girona i
Costa Brava (1,6m3/seg) i el cabal ecològic mínim del riu (3 m3/seg). Aquest cabal mínim
del riu no es compleix durant gran part dels dies de l’any, ja que l’extracció que se’n fa
cap a Barcelona és molt elevada i, sobretot en anys de sequera, es prioritza per damunt
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del cabal del riu. Aquesta situació vulnera la Llei del 1959 i també el Pla de Cabals de
Manteniment de la Generalitat.
Aquesta problemàtica, agreujada els darrers temps, ha portat a diversos moviments
socials, sindicats de pagesos, entitats ecologistes, col·lectius científics i altres entitats,
institucions i persones a títol particular, a reflexionar sobre la necessitat de trobar una
solució definitiva a un problema que cal afrontar per assegurar el futur del riu i del seu
territori. S’han proposat diverses mesures per a reduir i minimitzar el cabal del Ter
transvasat cap a Barcelona i comarques centrals i meridionals d’avui en dia, com són
l’aprofitament d’altres conques molt més substancioses, la creació de noves
dessaladores i l’aprofitament d’aigües del freàtic a les conques receptores, juntament a
una necessària sensibilització ambiental sobre la importància de l’estalvi d’aigua. Una
actuació en aquesta línia duta a terme pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que
continua la planificació iniciada amb la construcció de la dessaladora de Blanes és la
nova construcció per part de l’Agència Catalana de l’Aigua de les noves dessaladores
de la Tordera, Cunit i del Prat de Llobregat, que poden ser una oportunitat, per primer
cop des de fa dècades, per a reduir el cabal que el riu Ter deriva cap a altres conques
catalanes, juntament a altres imprescindibles mesures com l’estalvi d’aigua a tots nivells.
Enguany vivim, per tercer any consecutiu, l’any més sec de la dècada. Segons els propis
estudis de la Generalitat de Catalunya, aquest no és un fet excepcional, sinó que forma
part dels efectes previstos com a conseqüència de l’escalfament global del planeta. Si el
recurs de l’aigua ja era limitat, en el futur esdevindrà més escàs encara. Entenem que
aquest fet haurà de comportar un fort compromís a tots nivells per a reduir la despesa
d’aigua i un compliment més estricte de la legislació vigent en matèria de cabals mínims i
relació d’usos. La recent proposta de l’ACA de reduir el cabal circulant del riu fins a una
desena part del cabal ecològic mínim (0,3 m3/seg) és del tot inassumible, ja que no
permet la mínima dilució exigible de la càrrega contaminant que l’estació depuradora
aboca al riu (0,5 m3/seg). A més, aquesta situació perjudicarà a tots els municipis que
aigües avall de Girona s’abasten de l’aqüífer del Ter.
Els municipis de la conca del riu Ter han estat durant molts anys solidaris amb gran part del
territori català, especialment a les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha servit,
com s’ha fet públic des del Consorci Alba-Ter en reiterades ocasions, per a contribuir al
desenvolupament econòmic i social del nostre país. Tanmateix, ha arribat un punt que,
en part a causa de la sequera cada vegada més acusada, i en gran part pel sistemàtic
transvasament d’aigua cap a altres conques catalanes, les comarques gironines
demanen un replanteig d’aquesta situació, amb el benentès que això ha de suposar un
avenç cap al desenvolupament sostenible del país i que cal que sigui fet de forma
assenyada, raonable i esglaonada, explicada i assumida per tots els territoris, els
proveïdors i els receptors de les aigües del riu Ter o altres conques.
És per tot això que, a proposta de la Comissió Informativa d’administració i hisenda, el ple
de l’ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que faci un reconeixement
institucional a la contribució i paper fonamental que ha fet el riu Ter, a través de la seva
aportació d’aigua a les comarques barcelonines i gran part de Catalunya, al
desenvolupament social i econòmic del país, i que expliciti el compromís amb el
restabliment urgent del cabal ecològic del riu Ter.
Segon.- SOL·LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya que els nous cabals aportats per les noves
dessaladores serveixin per a retornar una quantitat equivalent de cabal al riu Ter, com a
primer pas d’un procés que garanteixi un cabal ecològic al riu Ter.
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Tercer.- DEMANAR a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya que reconsideri els cabals previstos per al
proper trimestre per evitar la mort biològica del riu.
Quart.- DEMANAR al Govern de la Generalitat de Catalunya que es facin públiques les
balances hídriques anuals de la conca del riu Ter, així com una facilitació de la informació
actualitzada públicament sobre els cabals instantanis que circulen en diferents trams del
riu Ter, la seva qualitat ecològica i els volums derivats cap a altres conques catalanes.
Cinquè.- DEMANAR a aquestes institucions una calendarització concreta del compromís
expressat per les diverses autoritats respecte el retorn dels cabals al Ter, tant pel que fa a
la quantitat d’aigua que ha de retornar a la seva conca, com pel que fa a
temporalització d’aquestes mesures.
Sisè.- Donat que a la Comissió de Desembassament del dia 8 de gener de 2008,
l’Agència Catalana de l’Aigua va adquirir el compromís que en el cas que s’hagin de fer
restriccions, aquestes es realitzin arreu del territori que es nodreix d’aigua del riu Ter, sigui
en municipis de la pròpia conca del Ter o sigui en pobles i ciutats d’altres conques
receptores, deixar en suspens el pla de contingència que contempla establir restriccions
a Girona fins a l’entrada de la fase 2 del Decret de Sequera.
Setè.- TRASLLADAR aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència
Catalana de l’Aigua, al Parlament de Catalunya, al Consorci Alba Ter i a la Plataforma
del Ter.
Vuitè.- ACORDAR que l’Ajuntament, s’adhereixi a la Plataforma del Ter, constituïda el
passat 19 de gener.
5.- INFORME SOBRE LA PETICIÓ D’SPORT ASSISTANCE PER HIPOTECAR LA CONCESSIÓ
ADMINISTRATIVA DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL
Atès que el Ple de l’ajuntament de Torelló, en sessió de data 23 de juliol de 2007, va
acordar l’adjudicació a favor de l’empresa Sport Assistance 2000, SL de la concessió
administrativa de construcció i explotació de la instal·lació de piscina coberta municipal
de Torelló.
Atès que l’adjudicatària Sport Assistance 2000, SL sol·licita, d’acord amb l’article 228 de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, autorització per hipotecar
la concessió del servei municipal de la piscina coberta de Torelló per un import total de
dos milions d’euros (2.000.000,00 €), vist que aquesta fórmula de finançament figurava en
la proposta presentada en el seu dia per concursar en el procés de contractació.
Vist l’informe de secretaria de data 15 de febrer de 2008 que figura a l’expedient.
A proposta de la Comissió informativa d’administració i hisenda, el Ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- AUTORITZAR l’empresa Sport Assistance 2000, SL, concessionària de la construcció
i explotació de la instal·lació de piscina coberta municipal de Torelló, a hipotecar el dret
a la concessió esmentada per un import total de dos milions d’euros (2.000.000,00 €).
Segon.- ASSENYALAR que la present autorització no pot comportar ni la transmissió ni el
gravamen, per cap concepte, de béns de domini públic, ni generar cap obligació a
l’ajuntament, diferents de les prefixades en el plec de condicions que regeix la concessió
del servei.
Tercer.- A la present autorització s’aplicarà amb caràcter subsidiari els plecs de
condicions que regeixen la contractació, i en allò que fora necessari, la regulació dels
drets i obligacions del concessionari i les prerrogatives de l’administració així com la
regulació que de la hipoteca de la concessió es preveu a la Llei de contractes de les
administracions públiques (RDL 2/2000) en el capítol III i Secció 2a del capítol IV del Títol V
respectivament.
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Quart.- AUTORITZAR el senyor alcalde, tan àmpliament com en dret fora menester, per tal
que pugui signar els documents necessaris per a l’execució dels presents acords.
Cinquè.- NOTIFICAR els presents acords a l’adjudicatària Sport Assistance 2000, SL i
comunicar-los tanmateix la unitat encarregada de la gestió de l’expedient de la
concessió, i a la intervenció municipal.
6.- CONCESSIÓ D’UNA BONIFICACIÓ SOBRE
INSTAL·LACIONS I OBRES, AL SR. JAUME CARMONA:

L’IMPOST

DE

CONSTRUCCIONS,

Vista la instància presentada per la Sra. Cristina Lupon Trigo, en representació del Sr.
Jaume Carmona Carrera, en la que sol·licita una bonificació de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres de la llicència urbanística amb núm. d’expedient
790/2007, per les obres del C. Cabrera núm. 27, consistents en la reforma i ampliació
d’habitatge, al·legant que s’hi instal·len plaques solars tèrmiques.
Vist que l’article 6.2 de l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, preveu una bonificació de fins el 95% de la quota de
l’impost per les obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia solar per l’autoconsum en funció d’uns barems.
Vist l’informe favorable de l’arquitecte tècnic municipal, a proposta de la Comissió
Informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
Primer.- CONCEDIR al Sr. Jaume Carmona Carrera, titular de l’expedient de llicència
urbanística 790/2007, una bonificació del 10% de la quota de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, per les obres del C. Cabrera núm. 27, consistents en la
incorporació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic de l’energia solar per l’autoconsum.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i als departaments d’urbanisme i intervenció de
l’Ajuntament.
7.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTADORA DE MULTES DE CIRCULACIÓ DE
L’ANY 2007, PRESENTAT PER L’ORGT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
Vist el Compte de la Gestió Recaptadora de Multes de Circulació per sancions
imposades per l’Ajuntament de Torelló, que ha estat rendida per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2007.
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera
correcta segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de
Barcelona.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals i que importa les quantitats següents:
Pendent de cobrament en data 31 de desembre, per import de 142.142,69 euros.
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions
a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament, a proposta de la Comissió Informativa
d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- APROVAR el Compte de Gestió Recaptadora de multes de circulació de 2007
presentada per l’ORGT.
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’ORGT i als departaments d’Intervenció i Tresoreria,
Municipals.
8.- APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTADORA DE L’ANY 2007, QUE PRESENTA
L’ORGT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA:
Vist el Compte de la Gestió Recaptadora realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària
durant l’exercici 2007 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions
d’ingrés directe, així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats
per l’Ajuntament de Torelló.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb
els fons transferits a l’Ajuntament de Torelló.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2007:
Rebuts _________________________________________________________________ 0,00 €
Liquidacions ______________________________________________________ 403.268,61 €
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2007:
Rebuts ___________________________________________________________ 146.294,21 €
Certificacions ______________________________________________________ 94.545,23 €
Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions
a favor de l’ORGT s’ha practicat correctament, a proposta de la Comissió Informativa
d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- APROVAR el Compte de la Gestió Recaptadora de 2007 presentada per
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’ORGT i als departaments d’Intervenció i Tresoreria,
Municipals.
9.- APROVACIÓ D’UNA DESPESA A RAMON SITJÀ:
Vist el que s’estableix a l’article 21 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
respecte als crèdits que són prorrogables i els que no ho són, en cas de pròrroga del
pressupost de l’exercici anterior quan el pressupost no ha estat aprovat amb anterioritat
al primer dia de l’exercici econòmic corresponent.
Vist que de la pròrroga del pressupost de l’exercici de 2007 no s’han pogut prorrogar els
crèdits del capítol 6 d’inversions reals, donat que anaven finançats amb crèdits o
ingressos específics o afectats.
Vist l’informe de la responsable de la regidoria de règim intern, Sra. M. Alba Rubinat i
Torres, en què es posa de manifest la necessitat de disposar de fotocopiadores en els
serveis municipals d’esports, urbanisme i activitats, recepció i seguretat ciutadana.
Vist l’informe emès pel responsable de la informàtica de l’Ajuntament, Sr. Josep M.
Antentas i Massaguer, sobre el procediment d’adjudicació, a proposta de la Comissió
Informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
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Primer.- APROVAR la despesa per import de 3.085,60 € a nom de RAMON SITJÀ I FONT, pel
subministrament de 4 equips multifunció HP Laserjet M2727NF MFP per als serveis de Policia
Local, urbanisme i activitats, recepció de l’edifici Espona i pavelló municipal d’esports,
amb càrrec al pressupost de l’exercici 2008.
Segon.- ADOPTAR el compromís de dotar una partida en el pressupost de l’exercici de
2008 per fer front a la despesa aprovada en el punt primer del present acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
10.- 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: CULTURA
16.829,02 € LD Empresa de Per la neteja ordinària planificada de
Limpieza
y la biblioteca Dos Rius, inclòs agost i
Desinfección, SA
neteja de vidres, any 2008
Regidoria: PROMOCIÓ ECONÒMICA
30.000,00 € Consorci del museu de la Bestreta de l’aportació per a
torneria de la Vall del Ges
l’any 2008
13.474,55 € Consorci de la Vall del Ges, Bestreta de l’aportació per
Orís i el Bisaura
l’any 2008

Partida
101-451-227.00.09

204-721-467.00.00
204-721-647.00.01

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.
11.- RATIFICACIÓ D’UN ACORD APROVAT PER ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
DATA 11 DE FEBRER DE 2008:
Sr. Miquel Franch: Com veieu, el que fem és augmentar el 50% de la jornada laboral
d’una persona, per poder atendre molta més gent a qui en aquests moments es dóna el
servei d’atenció a domicili.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 11 de febrer de 2008, va
adoptar l’acord que es transcriu literalment a continuació:
El Ple de l’ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 19 de desembre de 1991 va adoptar un acord
autoritzant la signatura d’un conveni amb els ajuntaments de Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló
per tal de regular amb la designació de sectors formats per grups municipals la Unitat Bàsica d’Assistència
Primària per poder prestar aquest servei de manera conjunta dins de cada sector.
En data 27 de gener de 1.992 es va signar el conveni per part dels alcaldes dels tres municipis integrants de
la Unitat Bàsica d’Assistència Primària.
El Ple de l’ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juliol de 1992 va adoptar un acord que
modificava el text que figurava en els articles 5 i 10 de l’esmentat Conveni, en el sentit següent:
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“Article 5è: Totes les Corporacions integrants es comprometen de manera formal a satisfer dins el primer
trimestre de l’any a l’Ajuntament de Torelló, el 50 % de la part que correspongui de totes les despeses que
es produeixin amb motiu del Servei que, donat que la prestació que es rebrà serà superior a la que
pertocaria, es repartirà d’acord amb el següent percentatge:
- Subvenció del Consell Comarcal d’Osona: 33,33 % del cost real que com a màxim, l’any 1991 és de
872.022,- pessetes (màxim fixat per l’ICASS).
- Ajuntament de Torelló: 33,33 % del cost real del mòdul.
- Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló: 16,67 % del cost real del mòdul.
- Ajuntament de Sant Pere de Torelló: 16,67 % del cost real del mòdul.
Article 10è: S’hi afegirà el següent paràgraf:
“...en tot cas la seva vigència haurà d’ajustar-se a les disposicions del Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya i als convenis que es puguin signar amb l’ICASS i el Consell Comarcal”.
El mes de febrer de 1996 l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló va renunciar a tenir els serveis socials al seu
municipi. La Comissió de Govern de l’ajuntament de Torelló en sessió ordinària celebrada el dia 16
d’octubre de 1997 va autoritzar que la treballadora familiar dediqués el temps que prestava el seu servei a
l’ajuntament de Sant Pere de Torelló a Sant Vicenç de Torelló a partir del dia 20 d’octubre de 1997, de
manera que el servei quedava de la següent manera: treballadora familiar: 50 % del seu horari a Torelló i 50
% a Sant Vicenç de Torelló.
El mes de setembre de 1999, l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló va demanar tornar a tenir els serveis
socials al seu municipi. La Comissió de Govern de l’ajuntament de Torelló en sessió ordinària celebrada el
dia 16 de setembre de 1999 va acordar que a partir del dia 21 de setembre de 1999, el diplomat en Treball
Social dediqués el 25 % de la seva jornada al municipi de Sant Pere de Torelló, a Sant Vicenç de Torelló hi
dediqués el 25 % i la dedicació a Torelló passava a ser del 50%.
El dia 16 de gener de 2008 es va portar a terme una reunió de les Regidories de Benestar Social dels
ajuntaments de Torelló i de Sant Vicenç de Torelló i es va informar que era necessari que la treballadora
familiar que fins ara dedicava el 50 % de la seva jornada a Sant Vicenç de Torelló passés a dedicar el 100 %
de la seva jornada a l’Ajuntament de Torelló a causa de l’increment dels serveis d’atenció a domicili en els
darrers anys.
A proposta de la regidora de Benestar Social, la junta de govern local, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- DENUNCIAR el conveni signat entre els Ajuntaments de Torelló, Sant Pere de Torelló i Sant
Vicenç de Torelló per tal de regular amb la designació de sectors formats per grups municipals la Unitat
Bàsica d’Assistència Primària per poder prestar aquest servei de manera conjunta dins de cada sector signat
el dia 27 de gener de 1992 per tal que no s’entengui prorrogat tàcitament a partir del dia 1 de març de
2008, i d’aquesta manera la treballadora familiar que fins aleshores havia prestat el 50% de la seva jornada a
l’Ajuntament de Sant Vicenç, passarà a prestar-la íntegrament a l’Ajuntament de Torelló.
Segon.- COMUNICAR-HO al Consell Comarcal d’Osona, als ajuntaments de Sant Pere de Torelló, Sant
Vicenç de Torelló i als departaments d’Intervenció i de Recursos Humans.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde-President perquè porti a terme els tràmits oportuns per fer efectius els
presents acords.
Quart.- DONAR COMPTE d’aquest acord al Ple de l’ajuntament per a la seva ratificació.
D’acord amb el que es disposa en el quart dels punts d’aquest acord, a proposta de la
Comissió Informativa de serveis a la persona, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
RATIFICAR el contingut de l’acord transcrit més amunt.
12.-PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA LLAR D’INFANTS LA
CABANYA:
Sra. Montse Ayats: Nosaltres votarem favorablement la proposta, però ens agradaria que
quedi constància d’una sèrie de qüestions relacionades amb la llar d’infants i amb el
procediment que s’ha fet servir. Com a grup d’Iniciativa Ciutadans del Ges, no ens ha
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agradat el procediment que s’ha seguit; fent només dues pinzellades de memòria, a
mitjans del mes de juliol, es convoca una reunió en què hi participem tots els grups polítics
representats a l’ajuntament i l’arquitecte; quan des del nostre grup a la reunió mostrem o
fem alguns comentaris per temes com el llum o com el so, el llum, perquè té a veure amb
el model de llars d’infants que ens entestem en anar fent en aquest país i que després –a
Manlleu ho han viscut- alguns problemes de calor o de fred i a nosaltres ens interessava
veure una mica com es concretava això, o el tema del so, perquè estem parlant d’una
llar d’infants que d’alguna manera fa una gran plaça en què es pretén que hi hagi
moltes activitats i tot el que comporta això amb 85 nens; també en temes molts més
concrets, com són les ubicacions d’uns vàters o el magatzem; quan plantegem
preguntes sobre aquests temes, se’ns diu que “ara no toca”, que ja en parlarem en un
altre moment. Posteriorment, en alguns dels plens de fa poc temps, reclamem on passem
i se’ns diu que podem consultar el projecte amb el tècnic corresponent, el Sr. Jordi Pujol.
Evidentment així ho vàrem fer, quan se’ns va proposar; hem fet la consulta del projecte i
és evident que quan fem aquesta consulta ja està tot decidit i, a més, el tècnic ens
comenta que retocar qualsevol cosa voldria dir retardar el projecte.
Des del nostre punt de vista, esperem i desitgem que la llar d’infants es pugui executar en
els terminis previstos, que no tingui problemes ni de llum ni de so, però si que volem
manifestar una decepció pel menyspreu –diria jo- amb què se’ns ha tractat com a grup i
a la nostra voluntat que hem manifestat normalment com a grup polític per col·laborar i
millorar –si és possible i si els nostres arguments són bons- el projecte.
Vàrem mostrar-hi interès, vàrem pensar que podíem fer algunes aportacions, no se’ns ha
convocat mai més i, quan se n’ha parlat, ja està tot decidit.
A nosaltres ens sembla que aquest no és un bon procediment i que potser últimament
se’n comença a abusar; si reunim els grups és, perquè interessa realment la nostra opinió;
si no, no cal que se’ns faci perdre el temps, que podem destinar a altres coses.
Evidentment que l’equip de govern té totes les possibilitats de fer el que li sembli més bé –i
ho trobem bé- però ens sembla és que si ens convoca, ha de ser per mínimament
escoltar les nostres propostes i les promeses que se’ns fan que es compleixin.
Esperem que la llar d’infants es pugui tirar endavant amb la celeritat que toca i que pugui
obrir –tal com es va manifestar ahir- en el curs 2009-2010.
Sr. Miquel Franch: Jo voldria dir un parell de coses en relació al que ha dit la Montse Ayats
sobre aquest tema: tinc la sensació que aquesta llar d’infants et té una mica, no
obsessionada, però preocupada en aspectes... cada vegada que fem un pas endavant
i positiu, dóna la sensació que s’hi busquen coses per poder dir que s’ha fet malament i jo
diria que no. A més, Montse, vull que sàpigues una cosa: aquest projecte s’ha fet seguint
fil per randa els criteris de l’àrea d’educació de la Diputació de Barcelona, presidida per
Iniciativa per Catalunya Verds; et puc ensenyar els documents i tot el que calgui en
temes de sorolls, temes visuals, temes de condensació, d’energies renovables, ...
I, en segon lloc, tinc aquesta sensació que una cosa important com és per a Torelló
aquesta llar d’infants, busquem pegues en coses on no n’hi ha; s’ha parlat amb tots els
grups; hi ha hagut més d’un grup en què més d’un regidor ha vingut a l’ajuntament a
mirar-s’ho i jo he tingut l’oportunitat de poder parlar amb ells de temes de la llar d’infants i
de coses molt més lligades amb la llar d’infants, i hi ha hagut algun grup que no ho ha
vingut a veure. I dir que es varen fer observacions i que no es varen tenir en compte, jo
diria que algunes es varen tenir en compte i ficar-nos en temes tècnics de sorolls o de
llums, em sembla els polítics no hem d’estar per aquestes coses, hem de seguir els criteris
tècnics que ens ha donat l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona i els criteris
tècnics que té l’arquitecte municipal i amb la col·laboració de la Generalitat, perquè
sàpigues que no vàrem poder iniciar el procés de redacció del projecte executiu fins que
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el departament d’Educació va donar el vistiplau al projecte i li va donar en tot –només
ens va fer canviar una porta i posar un petit extractor per un tema de fums-.
Sra. Montse Ayats: En tot cas, una obsessió personal i com a grup si que ho és per tal que
com a polítics no se’ns acusi de no complir els compromisos i si en un moment determinat
–i d’això en són testimonis les persones que hi havia allà- nosaltres fem unes observacions,
es consideren de tipus tècnic i que no pertoquen, se’ns pot dir; el que no cal que se’ns
digui és que ja ho direu quan toqui, ara no toca, que és el que se’ns va dir.
L’única obsessió és aquesta: si hi ha uns compromisos i se’ns demana l’opinió, és poder-la
expressar; si s’han seguit fil per randa els criteris d’Iniciativa de la Diputació, em sembla
perfecte, espero que siguin encertats; els tècnics també s’equivoquen i els polítics
evidentment hem de fer de polítics, però sovint –i en podríem treure molts exemplesacabem o acabeu fent molt de tècnics i, per tant, em sembla que no ve a to ara
aquesta excusa i en tot cas aquest és el malestar del nostre grup, que entenc que no és
compartit per l’equip de govern.
Antecedents
El Ple de l’Ajuntament en data 27 de juny de 2005, aprova entre d’altres, assumir el
compromís per part d’aquest Ajuntament de la creació de 90 noves places d’escola
bressol de 0 a 3 anys d’acord amb el Mapa de llars d’infants de Catalunya 2004-2008, fins
el curs 2008-09. També, facultar el senyor Alcalde President per a la signatura de tota la
documentació que calgui per a l’efectivitat d’aquest acord.
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torelló,
varen signar, en data 26 de juliol de 2005, un conveni pel qual es formalitza el compromís
de creació de places per a infants de 0 a 3 anys, en llars d’infants de titularitat municipal.
SAU, taller d’arquitectura, S.L., en data 31 de juliol de 2007, va presentar a l’Ajuntament,
el projecte bàsic per a la construcció de l’esmentada llar d’infants de dues línies.
Per resolució de l’Alcalde de data 3 d’agost de 2007, es va aprovar el projecte bàsic de
la llar d’infants La Cabanya.
En data 22 d’agost de 2007, es va presentar el projecte bàsic aprovat i la resta de la
documentació precisa, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per
a la sol·licitud de l’aprovació del preceptiu Projecte de centre, i subvenció econòmica a
l'edificació de la llar.
El Departament d’Educació comunica a l’Ajuntament de Torelló en data 12 de
novembre de 2007, l’aprovació del Projecte de centre de la llar d’infants La Cabanya, i
en data 18 de desembre de 2007, l’atorgament provisional de subvenció a l’edificació.
Un cop aprovat el projecte de centre, SAU, taller d’arquitectura, S.L., presenta a
l’Ajuntament, el projecte executiu per a la construcció de la llar d’infants La Cabanya.
Una vegada rebut el projecte executiu de la referida llar, procedeix donar-hi la
corresponent aprovació, d’acord amb allò que disposen els articles 37 i següents del
Decret 179/1995, de 13 de juny, i per aquest motiu a proposta de la Comissió Informativa
de serveis a la persona, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
PRIMER: APROVAR INICIALMENT el projecte executiu de les obres de construcció de la Llar
d’infants La Cabanya, presentat per SAU, taller d’arquitectura, S.L., amb un pressupost
d’execució per contracte de 1.220.672,21 €, més l’IVA d’aplicació, que totalitzen
1.415.979.78 €
SEGON: PUBLICAR l’acord d’aprovació inicial del projecte executiu al D.O.G.C., i al B.O.P.,
de Barcelona, i també exposar-lo al tauler d’anuncis de la Corporació per motiu que
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pugui ésser examinat i, si s’escau, es puguin presentar al·legacions. La informació pública
tindrà una durada de trenta dies i començarà a comptar a partir de l’endemà de la
darrera publicació o l’exposició.
TERCER: TENIR el projecte per definitivament aprovat, sense que calgui l’adopció de cap
altra mesura, si durant l’indicat termini no es presenten al·legacions.
QUART: PUBLICAR l’edicte de l’aprovació definitiva al D.O.G.C., i al B.O.P., de Barcelona i
al tauler municipal d’edictes, i notificar-ho a la regidoria d’Educació i als Serveis Tècnics
municipals.
13.- APROVACIÓ D’UN CONVENI MARC D’ADHESIÓ I DEL PROGRAMA DE TREBALL I
DOCUMENTS ANNEXOS, ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
DE COL·LABORACIÓ PER AL PROGRAMA DE TREBALL (CEPT):
Sr. David Forcada: com tots sabeu, des del novembre hi ha una persona encarregada de
tirar endavant l’oficina d’habitatge i ara està treballant en confeccionar un projecte i
bàsicament en fer el catàleg de serveis que oferirà aquesta oficina.
Tenim el suport jurídic de Diputació i en tots els passos que hem de fer per confeccionar
aquest catàleg i definir quin tipus de servei donarem per a Torelló i, dins del marc de la
comarca, a veure quins acords puntuals s’han de fer amb altres municipis.
Sra. Montse Ayats: Hi ha una previsió de data en què es pugui obrir l’oficina al públic? És a
dir, voldria demanar una mica quins són els objectius –el regidor ja ho ha comentat-... hi
ha una previsió, de dates? Perquè el conveni que després més endavant signem amb el
departament, també alguna aportació va relacionada amb l’atenció que es pugui fer
als usuaris.?
Sr. David Forcada: El projecte o avantprojecte ja està fet, només s’ha d’acabar de definir;
el lloc i la ubicació també està clar, però quan haguem perfilat aquest servei podrem
obrir i no sé si serà d’aquí a un mes o dos mesos, però preferim tenir molt clar el catàleg
que oferirem.
Sr. Jordi Casals: Nosaltres en el seu moment –ja sabem que ara estem parlant de l’oficina
local d’habitatge lligat amb la Diputació i que la Diputació no ofereix aquest servei que
vàrem demanar nosaltres, que és el de borsa de mediació-, a veure si malgrat que no
està en aquest catàleg de serveis, si la regidoria treballa amb l’horitzó d’oferir el servei de
borsa de mediació en el lloguer.
Sr. David Forcada: Tal com tenim el projecte, hi està contemplat algun tema de
mediació. La Diputació ens dirà quines possibilitats tenim de tirar-la endavant aquí la
borsa de mediació; però crec que en aquest tema, més que una visió local de Torelló,
també hem de tenir en compte a un nivell comarcal, fer col·laboracions amb l’oficina de
Manlleu i consell comarcal, per coordinar-ho tot.
Sr. Miquel Franch: Una dada important: sense que l’oficina s’hagi posat en funcionament,
perquè ja es farà una presentació pública a Torelló, només pel fet que s’ha conegut que
hi ha l’oficina, hem rebut unes 35 sol·licituds de tràmits de lloguer, segons normativa
estatal; tenim unes trenta-i-escaig de persones, que sense donar informació ja han vingut

18

demanant pels habitatges de promoció pública i tenim dos casos de mediació, és a dir,
dos propietaris d’habitatges de Torelló que el tenen buit, han vingut i han dit que estan
disposats a arribar als acords corresponents, perquè assegurant el lloguer i garantint unes
assegurances, ells posen a disposició aquests habitatges.
La Diputació ens diu que mirem de fer dues coses, sobretot: donar tots els serveis, encara
que alguns, possiblement a Torelló no tindran tanta importància com en pobles de l’àrea
metropolitana però ens han dit que moltes persones hi van no tant, per consultar
habitatges, sinó per problemes que tenen en lloguers d’habitatges; això en principi no és
una funció de l’oficina local d’habitatge i a Manlleu, per exemple, han contractat una
empresa jurídica per si hi ha algun problema d’aquest tipus, hi deriven la gent que vulgui
anar-hi
I ens parlen aproximadament d’uns tres mesos, per posar-ho en funcionament. L’horari
seria de dilluns a divendres, tres dies al matí i dos a la tarda –perquè les persones puguin
accedir-hi-, amb un telèfon directe i, a part de la persona que ho porta, que és
arquitecta tècnica, quan es posi en funcionament tindrà suport administratiu.
L’Ajuntament de Torelló i la diputació de Barcelona, han arribat a un acord per al suport
inicial al disseny i activació i suport continuïtat posterior de l’Oficina Local d’Habitatge del
municipi de Torelló.
Per a l’efectivitat d’aquests acords, és precís que l’ajuntament en ple ho acordi, per la
qual cosa, a proposta de la comissió informativa d’urbanisme i Territori, el ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR la minuta de conveni marc de col·laboració entre l’ajuntament de
Torelló i la Diputació de Barcelona, per al suport tècnic, jurídic i econòmic en relació a les
polítiques locals d’habitatge del municipi de Torelló.
CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Codi conveni:
Ens local que signa
el conveni
Tipus de suport
Servei Gestor de
la Diputació

Dades identificatives
<codi>
Ajuntament de Torelló
Suport tècnic/jurídic/econòmic
Direcció de Serveis d’Habitatge,
Urbanisme i Activitats

ENTITATS QUE INTERVENEN
Diputació de
Barcelona

Ajuntament de
Torelló

¾

Il·lma. Sra. Anna Hernández Bonancia, Presidenta delegada de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona,
assistida pel secretari delegat, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de
les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació de
6 de setembre de 2007 (BOPB núm. 227, del 21.9.2007).

¾

Il·lm. Sr. Miquel Franch i Ferrés, Alcalde de l’Ajuntament de Torelló,
degudament facultat per aquest acte, assistit per la secretària accidental
de la Corporació, Sra. Julita La Haba i Plans.
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària en la representació en què actuen i, a
l’efecte,
MANIFESTEN
I.

EL Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel Reial Decret
781/1986, de 18 d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local, així com el
Títol VII del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, atorguen a les diputacions competències d’assistència i cooperació als municipis.
II. De conformitat amb les atribucions que l’esmentada normativa confereix a les diputacions i en
concordància amb el pla d’Actuació per al Mandat 2004-2007 de la Diputació de Barcelona, aquesta
assumeix el compromís de millorar les condicions d’accés i exercici del dret a un habitatge digne i
d’implantació i control de les activitats productives en el marc d’un model de creixement urbanístic
sostenible, assumint que és un dels reptes que afronten els nostres pobles i ciutats i que l’actuació dels
poders públics ha de ser conjunta, ferma i decidida en aquest camp.
III. Per fer efectiu aquest compromís, la cooperació de la Diputació de Barcelona amb els ens locals es
concreta en la prestació d’assistència i cooperació tècnica, jurídica i econòmica en les àrees de promoció i
gestió de l’urbanisme, l’habitatge i d’altres activitats connexes o relacionades, així com en l’àrea
d’intervenció en les activitats i instal·lacions productives.
IV. Amb aquest plantejament la diputació de Barcelona, a través de la Direcció de Serveis d’Habitatge,
urbanisme i Activitats, ofereix als ens locals un programa complet de cooperació en matèria d’urbanisme,
habitatge i activitats productives a través dels següents àmbits d’actuació:
¾ Disseny de Polítiques locals d’habitatge
¾ Estudi i desenvolupament de promocions d’habitatges
¾ Implantació de serveis d’habitatge
¾ Planejament i gestió urbanística sostenible
¾ Intervenció en barris amb necessitats d’atenció especial
¾ Intervenció integral en les activitats productives.
V. Com sigui que l’ens local intervinent ha sol·licitat assistència a la Direcció de Serveis per tal d’endegar
determinades actuacions que responen als objectius de la Diputació de Barcelona i s’inscriuen en els
àmbits d’actuació esmentats, es fa necessari establir un marc de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i el referit ens local per tal d’impulsar aquestes actuacions en funció de les disponibilitats i
recursos d’ambdues institucions.
Per tot això, ambdues parts es subjecten a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- Objecte del conveni i catàleg de serveis.
Objecte del conveni. L’objecte del present conveni és l’establiment d’un marc de col·laboració entre la
Diputació de Barcelona i l’ens local intervinent que donarà lloc a la concreció d’una o vàries de les
actuacions que estan contingudes al següent catàleg.
Si l’ens local decideix demanar alguna de les prestacions contingudes en aquest catàleg, haurà de formalitzar
una sol·licitud a la Direcció de Serveis, el qual en donarà conformitat en funció de les disponibilitats
tècniques i pressupostàries.
CATÀLEG DE SERVEIS
P. DISSENY DE POLÍTIQUES LOCALS D’HABITATGE

P.1 Pla Local
d’Habitatge

El Pla Local d’Habitatge té per objecte definir el programa d’actuació de l’ens local en
matèria d’habitatge a curt i mig termini, a través d’un instrument de caràcter tècnic que
reculli la voluntat local.
El PLH defineix les estratègies i concreta les actuacions a promoure o desenvolupar des
del govern local en relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació per
un període d’entre quatre i sis anys, amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels
ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.
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P.2 Estudis
Sectorials

Estudis i treballs relatius al coneixement, interpretació o intervenció en l’àmbit de
l’habitatge, vinculats o no a la redacció o implementació del PLH (projeccions
demogràfiques, estudis estadístics i sociològics, treballs de camp, etc.)

P.3
Assessorament

Assistència tècnica i jurídica a l’ens local i orientació en qüestions diverses dins d’aquest
àmbit d’actuació

P.4 Suport de
Continuïtat

Suport a l’execució dels Plans Locals d’Habitatge, col·laborant amb l’ens local en el
desplegament i mplementació del Pla, i coordinant la intervenció de la Direcció de
Serveis en les diverses actuacions que participin.

H. ESTUDI I DESENVOLUPAMENT DE PROMOCIONS D’HABITATGE

H.1 Promocions
concertades

Foment, seguiment i supervisió de promocions d’habitatge protegit (de venda o de
lloguer) concertades entre l’ens local i els operadors, públics o provats, sota el
protocol d’actuació definit per la Direcció de Serveis

H.2 Estudis
sectorials

Estudis i treballs sectorials vinculats a promocions d’habitatge, com estudis previs,
projectes arquitectònics, aixecaments topogràfics, estudis geotècnics, i altres treballs
tècnics, jurídics o econòmics vinculats a la definició d’una promoció.

H.3 Assessorament

Assistència tècnica a l’ens local i orientació en qüestions diverses dins d’aquest àmbit
d’actuació.

S. IMPLANTACIÓ DE SERVEIS D’HABITATGE

S.1 Oficines Locals
d’Habitatge

Disseny i activació d’Oficines Locals d’Habitatge, instrument operatiu de l’organització
local destinat a actuar com a punt únic d’informació i gestió dels serveis d’habitatge.
Aquesta actuació es desenvoluparà com a conseqüència de la redacció del PLH, qui ha
de justificar i motivar la seva necessitat.
En municipis les característiques de les quals justifiquin a priori la necessitat d’una
OLH, la participació de la Direcció de Serveis en el seu dissenyi activació vindrà
supeditada al compromís de l’ens local d’elaborar un PLH de forma simultània.

S.2 Actuacions
específiques

Disseny i activació d’actuacions específiques en l’àmbit dels serveis d’habitatge,
derivades de problemàtiques o necessitats que no justifiquin o complementin
l’existència d’una OLH.

S.3 Assessorament

Assistència tècnica a l’ens local i orientació en qüestions diverses dins d’aquest àmbit
d’actuació.

S.4 Suport de
Continuïtat

Suport a la coordinació, l’intercanvi i la col·laboració d’Oficines Locals d’Habitatge,
fomentant el treball en xarxa, l’equilibri territorial i l’equitat en la prestació dels serveis
d’habitatge.
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U. PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANÍSTIQUES SOSTENIBLES

U.1 Instruments de
planejament, gestió i
política del sòl i habitatge

Redacció d’instruments de planejament (general i derivat), de gestió urbanística,
de política de sòl i habitatge, i de tots aquells altres instruments contemplats en
la legislació vigent vinculats a l’ordenació i desenvolupament del sòl i destinats
prioritàriament a la promoció de sòl residencial per al foment de l’habitatge
assequible.

U.2 Estudis sectorials

Estudis i treballs específics –complementaris o no al desenvolupament
d’instruments de planejament i gestió-: aixecaments topogràfics, estudis
sociodemogràfics, informes ambientals, estudis de viabilitat d’àmbits de
planejament i/o gestió, auditories urbanístiques, constitució del Patrimoni Públic
de Sòl i Habitatge, entre d’altres.

U.3 Assessorament

Assistència tècnica i jurídica a l’ens local i orientació en qüestions diverses dins
d’aquest àmbit d’actuació.

B. INTERVENCIÓ EN BARRIS AMB NECESSITATS D’ATENCIÓ ESPECIAL
B.1 Projectes
d’intervenció
integral

Redacció de projectes d’intervenció integral, en el marc de la Llei 2/2004, de 4 de
juny, i de les disposicions que la desenvolupen.

B.2 Estudis
sectorials

Estudis i treballs específics relatius al coneixement, anàlisi o intervenció en l’àmbit de
la millora urbana, vinculats o no a la redacció o implementació del Projecte
d’intervenció integrat.

B.3 Assessorament

Assistència tècnica i jurídica a l’ens local i orientació en qüestions diverses dins
d’aquest àmbit d’actuació.

B.4 Suport de
continuïtat

Suport a l’execució dels Projectes d’Intervenció integral, col·laborant amb l’ens local
en el desplegament i implementació del projecte i coordinant la intervenció de la
Direcció de Serveis i d’altres àrees de la Diputació de Barcelona (Taula per la Millora
Urbana) en les diverses actuacions que participin.

A. INTERVENCIÓ INTEGRAL EN LES ACTIVITATS PRODUCTIVES

A.1 Cens d’Activitats

Els censos d’activitats tenen com objecte proporcionar a l’ens local la informació
necessària sobre les activitats existents en el municipi subjectes a intervenció
administrativa, per poder prendre les decisions i iniciatives oportunes conduents
a la correcta gestió de les activitats. Aquesta informació pot servir també per
altres actuacions d’interès municipal.
Els censos incorporen, també la informació cartogràfica necessària amb
possibilitat de vinculació amb un SIG municipal.
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A.2 Gestor
d’expedients d’activitats

Aquesta eina informàtica té com a objectiu ajudar als municipis a tramitar de
manera òptima els expedients d’activitats classificades i innòcues regulats a la llei
3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració Ambiental (LIIA)
la seva normativa de desplegament i el Reglament d’Obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS). Els procediments s’han implementat seguint l’ordenança tipus
de la Diputació de Barcelona reguladora de la intervenció integral de
l’Administració Municipal en les activitats i instal·lacions.
Els ajuntaments accedeixen a la utilització del GEA mitjançant la cessió del dret
d’ús per part de la Diputació de Barcelona.

A.3 Assessorament

Assistència tècnica i jurídica en tot allò que fa referència al sistema d’intervenció
integral en les activitats i en les instal·lacions.

A.4 Tramitació dels
procediments
administratius regulats
a la LIIA

Gestió per compte dels ens locals de la tramitació dels procediments
administratius regulats a la LIIA.

SEGONA.- Tipus de Suport
L’actuació de la Diputació de Barcelona pel que fa als serveis inclosos en aquest conveni, s’instrumentarà en
base a cinc tipus de suport:
1. SUPORT TÈCNIC I
JURÍDIC

La Diputació de Barcelona es fa càrrec del desenvolupament de l’actuació,
amb mitjans propis o mitjançant contractació externa.

1.1 Compromisos de l’ens local

¾
¾
¾
¾
¾

Designar un interlocutor polític i tècnic.
Aportar la informació requerida.
Aportar el posicionament de l’ens local en relació als continguts.
Informar dels treballs lliurats en els terminis establerts.
Aprovar, tramitar i inscriure, si s’escau, el document resultant.

¾
¾
¾

Designar un interlocutor tècnic.
Definir el contingut de l’actuació, de comú acord amb l’ens local.
Informar a l’ens local del procediment de contractació (en cas de
contractació externa).
Desenvolupar tècnicament l’actuació, ja sigui amb mitjans propis o
mitjançant contractació externa amb supervisió de l’actuació.

1.2 Compromisos de la
Diputació de Barcelona

¾

1.3 Atorgament de l’assistència

L’assistència es formalitzarà mitjançant resolució administrativa.

2. SUPORT TÈCNIC I
JURÍDIC AMB
CONTRAPRESTACIÓ
ECONÒMICA

La Diputació de Barcelona es fa càrrec del desenvolupament de l’actuació
amb mitjans propis o mitjançant contractació externa, i l’ens local abona
part o la totalitat del seu cost.

2.1 Compromisos de l’ens local

¾
¾

Els mateixos que en l’apartat 1.1 i
Fer efectiva l’aportació econòmica en els termes establerts.

¾

Els mateixos que en l’apartat 1.2

2.2 Compromisos de la
Diputació de Barcelona
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2.3 Atorgament de l’assistència

L’atorgament de l’assistència s’efectuarà mitjançant resolució
administrativa, prèvia acceptació de l’aportació econòmica segons
document 2 d’aquest conveni.

2.4 Contraprestació econòmica

LA Diputació de Barcelona, per a la prestació dels serveis que es detallen a
continuació, fixa l’aportació econòmica per part de l’ens local com a
contribució a les despeses assumides:

CATÀLEG DE SERVEIS
P. Disseny de Polítiques Locals
d’Habitatge

P.1 Pla Local d’Habitatge

U. Planejament i gestió
urbanístiques sostenibles

U.1 instruments de
planejament, gestió i política
del sòl i habitatge

B. Intervenció en barris amb
necessitats d’atenció especial

B.1 Projectes d’intervenció
integral
A.1 Censos
A.2 GEA

A. Intervenció integral en les
activitats productives

3. SUPORT ECONÒMIC

A.3 Suport a la tramitació de
llicències de parcs eòlics
A.4 Tramitació dels
procediments administratius
regulats a la LIIAA

APORTACIÓ


25% del pressupost del pla




25% del pressupost de l’actuació
100% quan es tracti d’instruments de
planejament i gestió amb aplicació de
quotes urbanístiques



25% del pressupost de l’actuació






25% del pressupost del cens
600 € per primera instal·lació
600 € per posteriors adaptacions
10% de l’import de la liquidació
definitiva de l’ICIO



25% de la taxa municipal
corresponent

L’ens local es fa càrrec del desenvolupament de l’actuació, amb mitjans
propis o contractació externa, i la Diputació de Barcelona abona part o la
totalitat del seu cost.




3.1 Compromisos de l’ens local




Designar un interlocutor polític i tècnic.
Definir el contingut de l’actuació, en base als continguts tècnics i
metodològics de l’Institut.
Desenvolupar tècnicament l’actuació, ja sigui amb mitjans propis o
mitjançant contractació externa, amb supervisió de l’actuació.
Facilitar les eines de seguiment a l’interlocutor tècnic de la Direcció de
Serveis.
Aprovar, tramitar i inscriure, si s’escau, el document resultant.
Justificació de la despesa efectuada.
Designar un interlocutor tècnic.
Informar dels treballs lliurats en les terminis establerts.
Fer efectiva l’aportació econòmica de la Direcció de Serveis en els
termes recollits en el document corresponent.

3.2 Compromisos de la
Diputació de Barcelona





3.3 Atorgament de l’assistència

L’assistència s’atorgarà en el marc de la normativa continguda en
l’ordenança General de Subvencions establerta per la Diputació de
Barcelona.
Als anteriors efectes, l’ens local actuarà amb sotmetiment a les previsions
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i a la
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normativa de desplegament reguladora, desenvolupada per la Diputació de
Barcelona, bàsicament continguda en l’ordenança General de Subvencions,
aprovada pel Ple Corporatiu en sessió de data 25 de novembre de 2004 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, número 297,
de data 11 de desembre de 2004.
El lliurament de la subvenció s’efectuarà en funció de l’assoliment dels
objectius previstos i condicionada a la presentació i acceptació de la
documentació acreditativa (documents 4 i 5 annexos a aquest conveni)

4.- SUPORT ESPECÍFIC
PER A LA PROMOCIÓ
D’HABITATGE PROTEGIT

La Diputació de Barcelona es fa càrrec de la gestió per a la promoció
d’habitatge protegit que inclou: l’encomanda de gestió per a la selecció
d’entitats a través del registre d’entitats i per a la proposta d’adjudicació de
la promoció. També inclou el seguiment de l’elaboració i execució del
projecte, així com l’adjudicació d’habitatges als ciutadans.
•
•

4.1. Compromisos de
l’ajuntament

•
•
•
•
•
•

4.2 Compromisos de la
Diputació de Barcelona

•
•
•

Designar un interlocutor polític i tècnic.
Aportar la informació requerida sobre la disponibilitat del sòl que es
destini a la promoció d’habitatge.
Aprovar l’estudi previ corresponent a la promoció.
Aprovar l’encomanda de gestió, sense necessitat de publicació al
BOPB (tràmit complert amb la publicació efectuada per la Diputació
de Barcelona).
Adoptar l’acte definitiu d’adjudicació de l’empresa seleccionada i, en el
seu cas, l’aprovació de la cessió del sòl a edificar.
Formalitzar la contractació.
Designar un interlocutor tècnic.
Definir el programa de treball i les condicions d’execució, de comú
acord amb l’ens local.
Redactar un estudi previ.
Desenvolupar l’actuació, mitjançant la preparació dels Plecs i la
selecció de l’entitat adjudicatària d’entre els que formen el Registre
d’entitats.
Seguiment i control de la realització del projecte, de l’execució de les
obres i del procés d’adjudicació dels habitatges.

4.3 Atorgament de l’assistència

L’assistència es formalitzarà mitjançant resolució administrativa.

4.4 Proposta d’adjudicació

Un cop seleccionada l’entitat adjudicatària, la Diputació de Barcelona
formularà la corresponent proposta a l’ens local per tal que aquest l’aprovi.

5. SUPORT ESPECÍFIC
PER A L’ASSISTÈNCIA A
LA TRAMITACIÓ
D’EXPEDIENTS
D’ACTIVITATS

MITJANÇANT ENCOMANDA DE GESTIÓ, LA Diputació de Barcelona,
mitjançant la direcció de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, es farà
càrrec de la tramitació dels procediments administratius regulats a la Llei
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració
ambiental (LIIAA) i normativa que la modifica o desplega, i a les ordenances
municipals reguladores de la intervenció de l’Administració municipal en les
activitats i instal·lacions, fins la proposta de resolució inclosa.

5.1. Procediments objecte de
l’encàrrec de gestió

•

1ª Fase: Els ajuntaments podran encomanar a la Diputació de
Barcelona la gestió dels procediments d’adequació a la LLIIAA de les
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•

5.2 Compromisos de
l’ajuntament

•
•
•
•
•
•
•

5.3 Compromisos de la
Diputació de Barcelona
•

activitats dels annexos II i III. D’acord amb la Llei aquesta fase ha de
durar tot l’any 2007.
2ª Fase: A partir de l’any 2008, els ajuntaments podran encomanar la
gestió d’altres procediments regulats a la LIIAA i a les Ordenances
municipals.
Aprovar l’encomanda de gestió
Designar un interlocutor polític i tècnic.
Trametre a la Direcció de Serveis, les sol·licituds i/o acords que iniciïn
els procediments i tota la documentació que es presenti a
l’Ajuntament.
Informar la Diputació de Barcelona de qualsevol incidència que tingui
relació o pugui afectar la tramitació dels procediments.
Dictar les resolucions que posin fi als procediments.
Designar un interlocutor tècnic.
Definir un programa de treball, de comú acord amb l’ens local, els
procediments que tramitarà la Direcció de Serveis, les tasques
concretes que haurà de realitzar cada part, les condicions d’execució i
la informació que l’Ajuntament haurà de facilitar a la Direcció de
Serveis.
Executar la gestió encomanada en els terminis legalment previstos.

5.4 Atorgament de l’assistència

L’assistència es formalitzarà mitjançant resolució administrativa.

5.5 Proposta d’adjudicació

Un cop seleccionada l’entitat adjudicatària, la diputació de Barcelona
formularà la corresponent proposta a l’ens local per tal que aquest l’aprovi.

TERCERA. Compatibilitat de l’assistència i dels ajuts. L’assistència que la diputació de Barcelona
mitjançant la Direcció de Serveis d’Habitatge, urbanisme i Activitats, presta a l’ens local intervinent en els
àmbits dels serveis esmentats en la clàusula primera d’aquest conveni, són compatibles amb altres
assistències i ajuts sempre i quan la suma de tots ells no superi el cost de les despeses subvencionables.
QUARTA. Comissió de seguiment.- Per assegurar la coordinació de les iniciatives i actuacions
previstes en el present conveni, es podrà constituir una Comissió Tècnica de Seguiment integrada
paritàriament per representants de cadascuna de les parts, que tindrà per funció, entre d’altres, la d’acordar
els criteris de col·laboració a nivell operatiu i financer i la d’acordar les especificacions necessàries pel
correcte desenvolupament dels compromisos fruit del conveni.
CINQUENA. Imatge i comunicació.- Ambdues parts s’obliguen a introduir en tot el material que
s’editi, ja sigui escrit, gràfic, audiovisual o altres, la referència a la col·laboració establerta en aquest conveni.
SISENA. Vigència i resolució.- La vigència del present conveni és de 4 anys i, en qualsevol cas, fins a la
finalització del proper mandat electoral. No obstant això les actuacions iniciades a l’empara d’aquest conveni
es tramitaran fins a la seva finalització.
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
a) Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini.
b) Per avinença de les parts signatàries.
c) Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que
siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions interadministratives i
de cooperació.
El conveni es podrà prorrogar de comú acord per les parts.
SETENA. Normativa aplicable.- En tot allò no previst en aquest Conveni, i sense perjudici de la
resolució de mutu acord entre ambdues parts, s’aplicarà l’establert al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya i la resta de l’ordenament de
Règim Local aplicable.
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I per deixar constància, com a prova de conformitat, les parts signen aquest document, que s’estén per
duplicat i a un sol efecte, a la data i lloc assenyalat.
Torelló,

Barcelona,

Per l’Ajuntament de Torelló
L’Alcalde

Per la Diputació de Barcelona
Presidenta delegada de l’Àrea
D’Infraestructures, urbanisme i Habitatge
Anna Hernández Bonancia

Miquel Franch i Ferrés
La secretària accidental
Julita La Haba i Plans.

el secretari delegat

Segon.- DONAR CONFORMITAT a les condicions d’execució i al programa de treball que
ha proposat la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament de l’actuació referida
més amunt, com a desplegament del conveni marc esmentat.
DOCUMENT DE DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI MARC QUE INCLOU EL
PROGRAMA DE TREBALL I LES CONDICIONS D’EXECUCIÓ
SUPORT INICIAL AL DISSENY I ACTIVACIÓ I SUPORT CONTINUÏTAT POSTERIOR DE LES
OFICINES LOCALS D’HABITATGE
MUNICIPI DE TORELLÓ
1. CONDICIONS D’EXECUCIÓ
1.1. Objecte
L’objecte d’aquesta actuació és l’assistència que la Diputació de Barcelona (DB), mitjançant la Direcció de
Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en endavant DSHUA, prestarà a l’Ajuntament de Torelló és el
suport al disseny i activació de l’Oficina Local d’Habitatge (endavant OLH).
L’ajuntament de Torelló, amb intenció de gestionar les polítiques d’habitatge que es determinen al Pla Local
d’Habitatge, pren la determinació d’aportar per una Oficina Local d’Habitatge que a banda d’informar,
assessorar i tramitar aquells serveis reglats, daci el seguiment i l’execució dels serveis propis que es planeja.
1.2. Identificació de l’assistència
L’assistència que desenvoluparà la DSHUA serà en dues fases: una inicial, que es troba definida dins l’apartat
S.1 “Suport al disseny i activació” del catàleg de serveis relacionats al conveni marc subscrit entre
l’Ajuntament i la DSHUA, i una posterior S.4 “Suport de continuïtat”, condicionada a l’acompliment
dels compromisos de la primera fase.
1.3. Tipus de suport
L’assistència de la DSHUA s’instrumentarà mitjançant un únic tipus de suport, corresponent a la modalitat
de “Suport tècnic i jurídic”, definit en l’apartat 3 del Conveni Marc, formalitzant-se mitjançant el
corresponent Decret.
1.4. Compromisos específics
Els compromisos específics de l’Ajuntament i de la DSHUA per la realització d’aquesta actuació es
concreten en el desenvolupament d’allò establert en el Conveni Marc, d’acord amb la següent formulació:
Suport tècnic i jurídic:
a) Compromisos de l’Ajuntament:
• Designar els interlocutors polítics i tècnics de referència, per tal de participar en el seguiment dels
treballs i actuacions incloses en l’assistència d’acord amb el programa de treball definit en aquest
document.
• Aportar la informació i/o documentació requerida, amb la màxima diligència, i d’acord amb el detall
format que es concreti en cada cas.
• Aportar el posicionament de l’Ajuntament en relació als continguts dels treballs i les actuacions.
• Participar en les activitats formatives –llevat les de caràcter voluntari- i promogudes des de la DSHUA.
• Participar en les sessions tècniques necessàries per l’elaboració de nous instruments de gestió, quan així
es requereixi.
• Introduir, en tot el material que s’editi, sigui escrit, gràfic, audiovisual o altres, la referència a la
col·laboració de la Diputació de Barcelona, lliurant a la DSHUA, en suport paper i digital, un exemplar
de tota la documentació que s’editi al llarg de la vigència de l’assistència.
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•

Fer constar, en un lloc visible de l’oficina (retolació) la col·laboració de la Diputació de Barcelona,
acreditant-lo mitjançant fotografia.
• Elaborar i lliurar a la DSHUA, abans del 31 de gener de cada any, la memòria anual de l’OLH, segons
contingut i format proposat per la DSHUA.
b) Compromisos de la DSHUA
• Designar un interlocutor tècnic (tècnic gestor), per tal de participar en el seguiment dels treballs i
actuacions incloses en l’assistència.
• Desenvolupar l’actuació, ja sigui amb mitjans propis o mitjançant contractació externa.
• Vetllar per l’adequat desenvolupament de les actuacions, garantint la coordinació amb l’Ajuntament i el
treball adequat dels equips contractats a l’efecte.
• Acomplir amb el programa de treball que es pauta en aquest document.
1.5. Terminis
L’assistència derivada d’aquest document, restarà vigent des de la data de signatura d’aquest fins la
comprovació per part del tècnic gestor de la DSHUA de l’acompliment de les actuacions previstes en el
projecte explicatiu, a través de la corresponent memòria complerta (tal i com s’especifica al punt 2.2 del
programa de treball)
Passat aquest termini, l’assistència s’entendrà automàticament prorrogada, com a S.4 “Suport a la
continuïtat” de tipus tècnic i jurídic fins la finalització de la vigència del conveni marc.
2. PROGRAMA DE TREBALL
2.1. Objecte
L’actuació específica a desenvolupar té per objecte general oferir a l’Ajuntament un suport tècnic i jurídic
integral, continu i especialitzat en l’àmbit de l’Oficina Local d’Habitatge, seguint unes pautes de treball
compartit i col·laboració entre diferents estructures.
2.2. Definició i abast dels treballs
Les Oficines Locals d’Habitatge són organismes de titularitat local, a través del qual es desenvolupen les
actuacions en matèria d’habitatge i rehabilitació (prestació de serveis integral) i que dóna resposta a la
necessitat creixent d’atenció al ciutadà (finestreta única) de les polítiques locals d’habitatge.
Són estructures amb una doble naturalesa, d’una banda un organisme de caràcter instrumental que presta
serveis propis i de l’altre un organisme col·laborador amb la Generalitat prestant els serveis reglats que es
desprenen del conjunt de programes autonòmics.
La seva complexitat fa necessària un treball integrat inicial per la creació o consolidació d’una OLH única i la
consolidació mitjançant un treball continu, de col·laboració, que permet desenvolupar una imatge
compartida del camí a seguir per tal d’aconseguir els objectius finalistes que les OLH s’imposen.
Sota aquesta premisa el programa de treball del suport de continuïtat que es prestarà des de la DSHUA
consisteix en:
• Acompanyament en el disseny i implantació de l’OLH, amb reunions entre els interlocutors
municipals i el tècnic gestor de la DSHUA, en les que s’analitzarà la situació específica, els serveis
d’habitatge i les estructures de gestió preexistents, amb la finalitat de consensuar-ne la diagnosi i
plantejar les actuacions a portar a terme.
Com a resultat d’aquest procés, l’Ajuntament elaborarà un projecte explicatiu amb el següent
contingut mínim: (1) Justificació (2) estructura organitzativa, (3) personal, (4) local i horari d’atenció
al públic, (5) convenis institucionals amb la Generalitat, (6) catàleg de serveis reglats, (7) catàleg de
serveis propis, (8) web i publicitat, (9) Pressupost i finançament i (10) calendari de processos a
activar.
El projecte explicatiu s’haurà de consensuar amb el tècnic gestor de la DSHUA i haurà d’obtenir
l’aprovació municipal de l’òrgan competent.
Un cop acomplerts els processos que al projecte explicatiu es descriuen, caldrà que l’ens local
presenti una memòria completa de les actuacions desenvolupades.
• Assessorament tècnic i jurídic permanent al llarg de la vigència de l’assistència, amb aclariment de
les consultes específiques, que podran ser resoltes i aclarides directament o mitjançant la derivació
cap a altres agents especialitzats. La metodologia de treball a aquests efectes es desenvoluparà al
ritme i intensitat que l’ens local es fixi.
• Desenvolupament dels projectes necessaris detectats a partir del treball continu amb les OLH.
Aquests projectes poden tenir una incidència directa en la gestió diària de les oficines o poden ser
instruments per a la planificació de les seves polítiques d’habitatge.
• Formació; el capital humà és un dels punts claus de les OLH. Els professionals que presten serveis
són de diferents perfils professionals i desenvolupant tasques diferents. Per aquest motiu el suport
formatiu és un dels aspectes claus del suport integral.
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•

Interlocució amb la Generalitat. En paral·lel al treball directe amb els municipis, des de les DSHUA
es busca complicitat amb la Generalitat de Catalunya (Secretaria d’Habitatge, ADIGSA i Secretaria
de Joventut) per tal d’endegar projectes comuns que facilitin la complexa tasca que els ens locals
assumeixen en posar en marxa OLH.
• Suport econòmic per a subvencions puntuals segons els paràmetres que, en el seu moment,
estableixi la DSHUA.
2.3. Desenvolupament dels treballs
Als efectes de fer el seguiment adequat dels treballs i les actuacions, la DSHUA anomenarà un tècnic
gestor, interlocutor davant de l’Ajuntament i responsable de la coordinació i de la supervisió dels equips
externs que puguin participar en l’assistència.
Barcelona, 11 de gener de 2008.
Tercer.- FACULTAR el Sr. MIQUEL FRANCH i FERRÉS, Alcalde president de Torelló, per a la
signatura de tota la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del present
acord.
Quart.- COMUNICAR-HO a la diputació de Barcelona, mitjançant els models que han
facilitat a l’efecte, per al seu coneixement i efectes escaients.
14.- RATIFICAR UN DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 16 DE GENER DE 2008:
Donat que en data 16 de gener de 2008 es va dictar una resolució de l’Alcaldia
d’acceptació d’una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua relativa a la realització
del Projecte de rehabilitació de la riba del riu Ter al nucli urbà de Torelló (Osona),
Atès que l’esmentada resolució preveu la seva ratificació pel Ple de l’Ajuntament a la
propera sessió que tingui lloc,
A proposta de la comissió informativa d’urbanisme i territori, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer: RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia que es transcriu literalment a continuació:
“El Sr. MIQUEL FRANCH I FERRÉS, alcalde de Torelló, de conformitat amb les atribucions que li són
conferides, i davant la notificació de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA de l’atorgament a l’ajuntament
d’una subvenció per un import de 44.975 € per a la realització del Projecte de rehabilitació de la riba
del riu Ter al nucli urbà de Torelló (Osona) a partir de la Resolució MAH/1710/2007, de 29 de maig.
Davant la sol·licitud de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA de rebre de part De l’Ajuntament
l’acceptació de la subvenció i un certificat de la interventora conforme hi ha crèdit suficient, en l’exercici de
l’any 2008, per dur a terme el total de l’actuació.
Davant la necessitat de què l’actuació sigui cofinançada en un 30% per part de l’Ajuntament de Torelló, per
un import de 19.275,00 €.
Donat que el pressupost de l’Ajuntament de Torelló per a l’any 2008 encara no ha pogut ser aprovat, si
bé el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 29 d’octubre de 2007, va acordar adoptar el
compromís d’incloure, en el pressupost de l’any 2008 de l’Ajuntament de Torelló la partida
pressupostària necessària per cofinançar l’actuació objecte de subvenció,
RESOL:
Primer: Acceptar la subvenció de l’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA i comunicar-li aquesta
acceptació.
Segon: Sotmetre la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que
tingui lloc.
Tercer: Notificar la present resolució a les persones interessades i al Departament d’Intervenció.”
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades i al Departament
d’Intervenció.”
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15.- DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 18 DE
LA REVISIÓ DEL PGOU:
Atès que en data 09/11/07, registre de sortida núm. 4126, es va trametre a la Direcció
General d’Urbanisme de Barcelona, la Modificació Puntual núm. 18 de la Revisió del Pla
General d’Ordenació, aprovada provisionalment pel Ple de l’ajuntament en sessió del dia
29/10/07, per tal d’establir els paràmetres necessaris per la construcció d’un edifici
plurifamiliar d’habitatges d’Iniciativa Pública, en la parcel·la núm. 45, de propietat
municipal, ubicada a l’àmbit del Pla parcial “El Castell II”, als efectes d’aprovació
definitiva.
Atès que s’ha detectat un error que condiciona l’executivitat de l’acord del Ple de
l’ajuntament del dia 29/10/07 d’aprovació provisional de la referida modificació.
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i territori, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de data: 29
d’octubre de 2007, pel qual s’aprovava provisionalment la Modificació Puntual núm. 18
de la Revisió del Pla General d’Ordenació, per tal d’establir els paràmetres necessaris per
la construcció d’un edifici plurifamiliar d’habitatges d’Iniciativa Pública, en la parcel·la
núm. 45 de propietat municipal, ubicada en l’àmbit del Pla Parcial “El Castell II”, atès que
s’ha detectat un error que condiciona l’executivitat d’aquest acord.
Segon.- Trametre l’acord a la Direcció General d’Urbanisme de Barcelona, perquè en
tinguin coneixement.
Tercer.- Comunicar el present acord als Serveis Tècnics Municipals.
16.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2008, DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITAT GE DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, RELATIU A L’OFICINA
D’HABITATGE DE TORELLÓ:
A proposta de la Comissió Informativa d’urbanisme i Territori, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR l’addenda de pròrroga per al 2008, del conveni de col·laboració entre
el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i
l’ajuntament de Torelló, relatiu a l’oficina d’habitatge situada a Torelló, d’acord amb el
text que es transcriu a continuació:
ADDENDA DE PRÒRROGA PER AL 2008 DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
EL DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE
SITUADA EN AQUEST MUNICIPI.
Barcelona, ...............................
REUNITS
D’una part, l’Honorable Senyor Francesc Baltasar i Albesa, conseller del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, en nom del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, en virtut de les facultats que li atribueix l'art. 12 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat.
I d'altra part, l’Il·lustríssim Senyor Miquel Franch i Ferrés, alcalde president de l’Ajuntament de Torelló.
Totes les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a formalitzar aquest conveni.
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MANIFESTEN
1.

2.

3.

Que en data 7 de juny de 2007 es va formalitzar el conveni de col·laboració entre el Departament de
Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torelló relatiu a l’oficina
d’habitatge situada en aquest municipi, que tenia per objecte establir els termes i les condicions de la
col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de
diverses tasques competència del Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Que en el pacte vuitè de l’esmentat conveni es preveia que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2007, i podrà ser prorrogat, per mutu acord
de les parts, prèvia petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb
un preavís d’un mes del venciment del termini inicial.
Que ambdues parts han donat la seva conformitat per escrit per prorrogar-lo per tot l’any 2008 i per
això

ACORDEN
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Torelló relatiu a l’oficina d’habitatge situada en aquest
municipi, pel període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any 2008, el qual té per
objecte establir els termes i les condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i
gestió de serveis en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència del Departament de
Medi Ambient i Habitatge.
1. Mantenir tots els pactes previstos en el conveni signat el de 7 de juny de 2007, acordant que les
aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart a) i b) s’actualitzaran amb l’IPC del
període comprés entre 01.01.07 fins 31.12.07.
2. L’import del pagament fix per serveis mínims establert en el pacte quart, a) del conveni, serà per al
2008 de 12.000 € amb l’actualització de l’IPC abans esmentat.
L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni, serà de 20.000 € per a l’exercici
2008.
La certificació que preveu el Pacte cinquè b) que cal presentar per justificar les aportacions
econòmiques atorgades pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, ha de ser signada per
l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de justificar la totalitat de l’import
atorgat, tant pel que fa a les activitats i gestions referents als expedients tramitats, com pel que fa als
serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.
La pròrroga del conveni queda condicionada a l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar les
obligacions derivades del mateix dins l’exercici 2008.
La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins el 31 de desembre de 2008.

En prova de conformitat, les parts interessades signen aquest conveni per triplicat, en el lloc i en la data
esmentats en l’encapçalament.
El conseller de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya
Francesc Baltasar i Albesa

L’alcalde president de l’Ajuntament
de Torelló
Miquel Franch i Ferrés

Segon.- FACULTAR el Sr. MIQUEL FRANCH i FERRÉS, Alcalde president de Torelló, per a la
signatura de tota la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del present
acord.
Tercer.- COMUNICAR-HO al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, per al seu coneixement i efectes escaients.
17.- APROVAR INICIALMENT, MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL A L’ÀMBIT DEL PLA
PARCIAL EL CASTELL II, PER ESTABLIR UNA NOVA ZONA D3, QUE CONTEMPLI L’ÚS
RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR:
Sr. Miquel Franch: Es tracta que puguem construir 17 habitatges de promoció pública en
aquesta zona; que tinguin 23 places d’aparcament i trasters i que la supoerfície
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subterrània agafi tota la planta per poder-hi fer aquests garatges; i el sistema de venda
serà amb traster i garatge tot inclòs.
Vista la Modificació Puntual del Pla General que afecta la normativa urbanística de la
parcel·la núm,. 45, de propietat municipal per la construcció d'habitatges de Protecció
Oficial, a l’àmbit del pla parcial El Castell II, acompanyada d’una Modificació Puntual del
mateix pla parcial, ja que aquest s’ha hagut de modificar, perquè en la parcel.la
edificable que se cedeix a l’ajuntament com a 10 % de l’aprofitament, que s’ha de
destinar a habitatge de protecció pública, es desitja edificar-hi un bloc plurifamiliar
destinat a habitatge protecció pública en règim de venda, i l’ús residencial plurifamiliar
no està contemplat en la normativa del planejament derivat, ja que només preveu
habitatge bifamiliar.
Aquest Pla parcial, va estar aprovat definitivament, així com el projecte d’urbanització i el
de reparcel.lació, estant en aquest moment en fase d’execució de l’obra urbanitzadora.
Aquest pla sectorial, fixa la cessió d’una parcel.la, la núm. 45 a l’ajuntament de Torelló,
per a poder-hi edificar el 10 % de l’aprofitament, que estableix la legislació vigent.
Aquesta parcel.la ubicada al sector El Castell II, limita amb el carrer Progrés i l’Avinguda
Pirineus. Té una superfície de 719 m², i un sostre edificable de 1.783,20 metres quadrats. El
sector està actualment en procés d’urbanització i la parcel.la lliure d’edificació.
La normativa urbanística del pla parcial per aquesta illa estableix una tipologia de clau
D2 “Illa de cases en filera”, admetent l’ús residencial comunitari i l'habitatge bifamiliar. No
està previst l’habitatge plurifamiliar, que és el més idoni per a la construcció d’habitatges
de protecció pública.
L’ajuntament, amb la signatura d’un conveni per a la promoció de l’habitatge
assequible, la cedirà a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, perquè lideri un
projecte d’HPO.
El present text de la Modificació Puntual, es redacta per tal de què s’estableixi en la
normativa urbanística del Pla General, a l’article 72, “Zona D. Illes de cases en filera”, un
nou apartat al punt 4 d’aquest article, apartat i) D.3 Parcel.la núm. 45, Pla Parcial Castell
II, amb els paràmetres següents:
Qualificació solar
Zona D3
Tipus d’Ordenació
Illa de cases en filera o bloc lineal
Alçada reguladora
9,50 m (PB+2PP)
Fondària edificable
12 m. en PB i PP1, 9,50 m en PP2
Soterranis
1 planta soterrani. Ocupació del 100 % de la parcel.la
Parcel.la mínima
100 m²
Façana mínima
5,5 m²
Sostre edificable
1.783,20 m²
Número d’habitatges
17 ut.
Pati de parcel.la
podrà encabir l’accés vertical al soterrani, que haurà
de separar-se un mínim de 6 metres de la mitgera
Usos
habitatge plurifamiliar d’HPO
A proposta de la comissió informativa d’urbanisme i territori, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT, Modificació Puntual del Pla General que afecta la
normativa urbanística de la parcel·la núm,. 45, de propietat municipal per la construcció
d'habitatges de Protecció Oficial, a l’àmbit del pla parcial El Castell II, per establir una
nova zona D3, que contempli l’ús residencial plurifamiliar en base a les modificacions
següents:
Documents a modificar del Pla General
Així doncs s’esmenaran de la revisió del Pla General, la A. DOCUMENTACIÓ ESCRITA :
• A l’Article 72, “Zona D. Illes de cases en filera”, s’inclourà un nou apartat al
punt 4 “Normativa específica” d’aquest article, apartat i) D.3 Parcel.la
núm. 45, Pla Parcial Castell II, que inclogui els paràmetres exposats en el
punt anterior.

32

•

A la fitxa “Pla Parcial 3. El Castell II”, en l’apartat Definició, s’inclourà la frase
escrita en color vermell:
Àmbit residencial per a habitatges adossats en filera en el sòl privat, i un
edifici plurifamiliar per a la ubicació de l’habitatge protegit, amb accés
des del carrer Progrés i de la seva prolongació fins a la carretera BV-5224...
B. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
No s’ha d’esmenar cap plànol
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari El
Periódico i al tauler d’edictes de la Corporació Municipal. L’expedient estarà a disposició
de qualsevol persona que el vulgui examinar a les oficines de l’Ajuntament, departament
dels serveis Tècnics, ubicades al carrer Ges d’Avall, núm. 5, 1r. pis, en horari de: 10 a 14
hores, per tal de formular si és el cas, les al·legacions que estimin pertinents.
18.- APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL “EL CASTELL II”:
Vista la Modificació Puntual del Pla parcial “El Castell II” redactada pels Serveis Tècnics
Municipals, per la modificació de la normativa urbanística de la parcel·la núm. 45, de
propietat municipal, per la construcció d'Habitatges de Protecció Oficial, a l’àmbit del Pla
parcial esmentat.
Aquesta modificació puntual del Pla parcial “El Castell II”, neix a partir de la sol.licitud
realitzada per la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, en data de 9 de juliol del
2007, i signada per l’Esther Llorens i Nadal, cap del servei de Promoció de l’Habitatge
Públic, per a possibilitar que la parcel.la a on s’ha d’ubicar l’habitatge protegit de
promoció pública, admeti l’ús plurifamiliar.
El present text de la Modificació Puntual, es redacta per a donar forma a aquesta
operació de reordenació de la finca, que esta destinada a la construcció d’habitatges
de protecció pública, a l’àmbit del pla parcial El Castell II.
Aquest Pla parcial, va estar aprovat definitivament, així com el projecte d'urbanització i el
de reparcel.lació, estant en aquest moment en fase d’execució de l’obra urbanitzadora.
Aquest pla sectorial, fixa la cessió d’una parcel.la, la 45 a l’ajuntament de Torelló, per a
poder-hi edificar el 10 % de l’aprofitament, que estableix la legislació vigent. Aquesta
parcel.la ubicada al sector El Castell II, limita amb el carrer Progrés i l’Avinguda Pirineus. Té
una superfície de 719 m². El sector està actualment en procés d’urbanització i la parcel.la
lliure d’edificació.
El Pla Parcial va qualificar aquesta finca amb la clau D2 “Illa de cases en filera”,
esmentada en el primer punt. Aquesta qualificació és l’objecte de la modificació
puntual.
És clar que una edificació d’habitatges en filera no és un model adequat per a una
operació d'habitatges de promoció pública. En el nostre cas, no es desitja construir
habitatges que tinguin una superfície atractiva per al mercat lliure, sinó habitatges dignes
de preu i qualitat que estiguin destinades a la població que no pot aconseguir altre tipus
d'habitatge.
Per tant els objectius a aconseguir amb aquesta modificació puntual són:
1. Edificar dos edificis lineals, encarats a cadascuna de les dues façanes que
donen als carrers per a habitatges plurifamiliars.
2. Poder construir una planta soterrani, que englobi la totalitat de la finca, i que
aporti una bona quantitat d’aparcament per als vehicles dels habitants de
l’edifici.
3. Mantenir l’estructura visual externa de l’edifici, perquè s’adeqüi a les mitgeres
de les cases que confronten amb la parcel.la.
4. Incrementar el nombre d’habitatges de 10 fins a 17, tots en règim de
protecció oficial.
D’acord amb les pautes que s’han exposat en el punt anterior, la proposta consisteix en
modificar la normativa urbanística del pla parcial, incloent un nou article, que delimiti una
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nova zonificació urbanística, que correspondrà a la “D3”, que sense variar ni el volum
edificat ni el sostre, hi pugui encabir-hi un edifici plurifamiliar amb habitatges de protecció
oficial.
En un quadre comparatiu, i de color vermell s’aprecien els paràmetres de la nova clau, i
la diferència amb l’existent. Aquests són:
Proposta
Zona D3
Illa de cases en filera
9,50 m (PB+2PP)
12 m. en PB i PP1, 9,50 m en
PP2
Soterranis
admesos
1
planta
soterrani,
(ocupació del 100 % de la
parcel.la)
Parcel.la mínima
100 m²
100 m²
Façana mínima
5,5 m²
5,5 m²
Sostre edificable
1.783,20 m²
1.783,20 m²
Número d’habitatges
10 ut.
17 ut.
Pati de parcel.la
no consta
podrà
encabir
l’accés
vertical al soterrani, que
haurà de separar-se un mínim
de 6 metres de la mitgera
Usos
habitatge comunitari i bifamiliar Habitatge plurifamiliar
A proposta de la comissió informativa d’urbanisme i territori, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Qualificació solar
Tipus d’Ordenació
Alçada reguladora
Fondària edificable

Normativa vigent
Zona D2
Illa de cases en filera
9,50 m (PB+2PP)
12 m. en PB i PP1, 9,50 m en PP2

Primer.- APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual del Pla parcial “El Castell II”
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per procedir a la modificació de la normativa
urbanística de la parcel·la núm. 45, de propietat municipal, per la construcció
d'Habitatges de Protecció Oficial, a l’àmbit del Pla parcial esmentat, en base a les
modificacions següents:
Documents a modificar del Pla Parcial
Així doncs s’esmenaran del Pla Parcial, la següent documentació:
A. DOCUMENTACIÓ ESCRITA:
• S’afegirà una nova clau urbanística “D3, a la pàgina 25, article 18 “Zona
D3. Illes de cases en filera”, amb els paràmetres següents:
Paràmetres reguladors per la parcel.la 45, destinada a HPO
Nombre d’habitatges
17 ut (16 practicables, 1 adaptat)
Alçada reguladora
9,50 m (PB+2PP)
Fondària edificable
12 m. en PB i PP1, 9,50 m en PP2
Soterranis
1 planta soterrani, (ocupació del 100 % de la parcel.la)
Sostre edificable
1.783,20 m²
Pati de parcel.la
Haurà de quedar lliure d’edificació, a excepció de
l’accés vertical al soterrani, que haurà de separar-se un
mínim de 6 metres de la mitgera.
Usos
Habitatge plurifamiliar
B. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
• Plànol de la parcel.la resultant, del projecte de reparcel.lació, en el seu estat
inicial.
• Plànol de la parcel.la resultant amb els edificis que es projecten a la parcel.la i
la nova clau urbanística.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari El
Periódico i al tauler d’edictes de la Corporació Municipal. L’expedient estarà a disposició
de qualsevol persona que el vulgui examinar a les oficines de l’Ajuntament, departament
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dels serveis Tècnics, ubicades al carrer Ges d’Avall, núm. 5, 1r. pis, en horari de: 10 a 14
hores, per tal de formular si és el cas, les al·legacions que estimin pertinents.
Sra. Julita La Haba: Hi ha una proposta d’urgència i com bé sabeu, primer cal votar la
urgència de la proposta.
Sra. Montse Ayats: Tal com es planteja aquí, se suposa que la urgència és per un tema
que, en funció del que acordem podrà permetre avançar més de pressa el procés?
Sr. Miquel Franch: i també pagar.
Sra. Montse Ayats: Com a grup no hem posat, fins avui, cap problema a aquestes
propostes que ens arriben just iniciar el ple i, per tant, evidentment hi estem d’acord.
S’aprova per unanimitat dels membres del Consistori, la urgència de la proposta.
19- APROVACIÓ D’UNA CERTIFICACIÓ D’OBRES A EMCOFA, S.A.
Vista la certificació de l’obra “Piscina coberta de Torelló”, presentada pel tècnic director
de les mateixes, el Sr. Àlex Gallego Urbano, i per l’empresa promotora, Sport Assistance
2000 S.L..
Vist l’informe emès per l’assessor de l’Alcaldia, l’arquitecte Sr. Jordi- Joan Pujol i Rius, en el
que posa de manifest la seva conformitat a l’esmentada certificació, a proposta del
regidor d’hisenda i planificació econòmica, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA URGÈNCIA de la proposta.
Segon.- APROVAR la certificació núm. 1 de l’obra “Piscina coberta de Torelló” que figura
a nom de l’empresa EMCOFA S.A., per import de setanta-un mil tres-cents vint euros amb
quaranta-dos cèntims (71.320,42 €) i que fa referència a l’obra executada fins a 31 de
gener de 2008, dels quals 52.808,49 euros han d’anar amb càrrec a l’aprovació de
despesa núm. 220070016534 de la partida 102-452-622.00.00 (Projecte: 2007-2-102-3-1) del
pressupost de despeses de l’any 2007.
Tercer.- FACULTAR a l’alcalde, Sr. Miquel Franch i Ferrés, per signar tota la documentació
que es derivi del present acord i AUTORITZAR-LO a aprovar les certificacions que a partir
d’aquest moment es presentin, referides a l’obra esmentada.
Quart.- 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
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És en relació al pressupost: acabem de celebrar el ple de febrer i continuem sense
pressupost i sense –almenys que ens consti a nosaltres- una data fixada, ni un calendari
per treballar-lo.
A Iniciativa ciutadans del Ges ens sembla preocupant i ens agradaria que se’ns
expliquessin els motius i se’ns donés una data.
Ens sembla preocupant, perquè tots els que seguim els plens i el tarannà de l’equip de
govern, el tarannà fins ara havia estat sempre el d’aprovar el pressupost abans
d’acabar l’any; aquest tema, a més, havia portat alguna discussió i algun debat, pel fet
que sovint s’havia d’anar amb certes presses; i ens sembla preocupant, perquè no tenir
aprovat el pressupost pot tenir algunes implicacions en processos ja prou llargs amb què
s’acostuma a treballar des de l’administració; i ens agradaria saber els motius, perquè
quan hem parlat del tema amb el regidor, s’ha parlat de feina, de prioritat en el
tancament del 2006 i, si és així, si aquest és un dels motius, agrairíem que se’ns expliqui la
diferència entre elaborar el pressupost aquest any 2008 i els altres anys. Al costat d’això,
van sortint notícies a la premsa sobre possibles pactes, i alguns, que a vegades devem
ser més malpensats del que toca, pensem que potser hi té alguna relació i això si que no
ens agradaria que fos així. Per tant, agrairem que se’ns donin explicacions i que, si no es
fixa una data concreta, si que se’ns orienti sobre quina és la data possible.
SR. LLUÍS BASSAS:
B/6
Una pregunta repetida: quin calendari hi ha previst per a l’aprovació del pressupost
d’enguany?
Sr. Pere Galobardes: A vegades, els tons –deu ser perquè sóc música-, em costa d’entendre.
No m’amago de la realitat que coneixeu tots, a nivell tècnic, del nostre ajuntament i, tot i que
això no és excusa, perquè no vull utilitzar-ho com excusa, des de l’última vegada que vàrem
parlar fins ara, ja hem avançat en el procés d’elaboració d’una primera proposta.
També dir que aquest any és un any complicat en temes pressupostaris, per raons que ens
afecten a Torelló igual que a la resta de Catalunya i de l’Estat i que això ens fa encara ser
més curosos a l’hora de fer una primera elaboració.
Sempre ha estat la metodologia d’aquest regidor i d’aquesta regidoria, intentar abans
d’establir i començar a parlar el que faci falta amb tots els grups, disposar de dades el més
certes i disposar de la informació adequada per poder fer les valoracions oportunes, perquè
d’altra manera entenc que és perdre el temps. Per tant, quan disposem de totes aquestes
dades el més fiables possibles i que en definitiva està portant a bons resultats a nivell
pressupostari l’ajuntament, en parlarem tots com hem fet sempre.
Això també ens pot permetre, aviat, que des de l’equip de govern fem una proposta inicial per
parlar-ne amb tots els grups i per poder discutir amb celeritat, però amb el temps suficient.
Entenc que no hem retardat cap cosa important per aquesta qüestió.
La resta de temes que comentaves, ho comentes tu i no sé si en tens més coneixement que jo,
però en aquest cas no és així. L’elaboració del pressupost s’està acabant en la seva vessant
més tècnica; tenim dades aproximades per poder fer estimacions de com pot anar i, per altra
part, l’equip de govern tenim treballades un seguit de propostes que com a grup volem
presentar i parlar amb tota la resta de grups.
No et diré una data, perquè només dic dates i números quan ho sé del cert i ho puc dir, però
tan bon punt com disposem de la informació oportuna, passarem dades a tothom.
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Sra. Montse Ayats: voldria insistir en això de les dificultats tècniques: entre aquest any i el
passat, des d’un punt de vista tècnic, no m’has contestat en relació a quines dificultats
afegides hi ha i, a més, una de les qüestions que se n’havia fet bandera aquest equip de
govern, era l’aprovació dels pressupostos abans de tancar l’any.

Sr. Pere Galobardes: La veritat, Montse: ho vens molt poc per l’ajuntament i ja no coneixes
ni la gent que hi ha, o no t’entenc gens: portem un any sense secretari; portem un any amb
persones de l’ajuntament que fan més d’una funció a l’hora i que justament s’escauen en
càrrecs importants. Portem un any solucionant i endreçant i trobant coses que tots en sou
coneixedors, perquè n’hem informat. Ho hem explicat per activa i per passiva a totes les
reunions, inclús a vegades en juntes de Govern i en comissions informatives. La nostra
voluntat i el nostre objectiu anual i les ordres que rebem d’alcaldia, són que el pressupost ha
d’estar aprovat el desembre, per facilitat, per comoditat, pe raó de ser, ... però una cosa és
l’objectiu i l’altra és la realitat i a vegades em dóna la sensació –i ara no vull personalitzar en
tu- que desconeixem entre tots una mica la capacitat real de com estem treballant; no podem
“demanar peres a l’om” i estem treballant tan com podem i no només en el tema del
pressupost, perquè les mateixes persones responsables d’elaborar tècnicament el pressupost,
són responsables d’elaborar una infinitat de propostes que hem anat tractant en tots els
plens i aquestes persones, a part d’haver de conciliar la vida familiar i laborar i tenir família,
intenten tirar-ho tot endavant.
Nosaltres, com equip de govern, som els primers que estem preocupats i els primers
interessats a tirar el pressupost endavant, un pressupost que sigui ambiciós, que doni
resposta a la realitat, que doni resposta a un ajuntament com el de Torelló, que té una
estructura complexa, perquè té una realitat complexa, rica i, a vegades, la circumstància
d’aprovar el pressupost més tard també ens ajudarà a tenir certes facilitats o haver
descobert alguns aspectes.

Sra. Montse Ayats: No crec que haguem d’entrar en valoracions sobre les estones que
dediquem a l’ajuntament, perquè si vols, algun dia en podem parlar i podríem
qüestionar les dedicacions que té cadascú; a mi em sembla que hi dediquem tot el que
podem i més, que participem en les reunions a les que se’ns convoca i a les que no, hi
treballem i em sembla que la resposta no ha de ser aquesta que no participem, però
m’és igual; jo el que demanava és que les dificultats tècniques hi són; és evident, n’hem
parlat moltes vegades; heu anat buscant mesures, les heu anat aplicant i en cap
moment hem arribat a haver de dir que això no es pot fer, perquè no tenim els tècnics
pertinents i senzillament estava demanat això i és el que has contestat, que és un
problema d’efectius tècnics.

SR. ALBERT SOLDEVILA:
B/2
Un prec: en relació a la parada de l’autobús que hi ha a l’avinguda Rafael Casanova;
veient que han fet aparcaments en la banda dreta del carrer Borgonyà, en sentit
Borgonyà, veuríem bé que la parada del bus fos en aquesta mateixa banda, en lloc de
la ubicació actual, que provoca embussos i malestar dels veïns de la zona.
Sr. David Forcada: Si vols després en parlem i mirem què es pot fer.
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B/3
El que estan fent a la Bardissa –ho estan deixant molt bé, per cert!- he vist que hi ha força
runa i s’agrairia que, a part del desbrossament, també es faci neteja de la runa.
Sr. Marc Fontserè: Ja sabem que hi ha runa i alguna altra cosa que s’ha de treure i millorar i
hi estem treballant contínuament. Ho tindrem en compte.
SR. LLUÍS SABATÉS:
B/4
Fa un any i escaig, en aquest ple, per unanimitat es va aprovar definitivament
l’expedient de desafectació de domini públic i servei públic i la posterior cessió gratuïta
a la Generalitat de Catalunya, d’uns terrenys del Pla Parcial El Castell I, per a la nova
construcció de l’escola Marta Mata.
Com be sabem, en els actuals mòduls on està ubicada provisionalment l’escola, hi ha un
espai per encabir-hi els nens i nenes per a dos cursos escolars més, és a dir, que arriba fins
el curs 2010-2011; representa aproximadament uns dos anys i mig i ens agradaria ser
informats de en quin punt es troba aquest projecte i quins terminis es preveuen per a la
seva construcció, ja que pensem que per arribar a aquest objectiu, caldria una
calendarització acurada d’aquesta infraestructura.
Sr. Miquel Franch: La intenció de l’ajuntament és fer la cessió d’aquest espai tal com es va
manifestar ja fa bastant temps i ens preocupa molt les dates en què podrà començar a entrar
en funcionament, perquè les caragoles tenen un límit.
Nosaltres ja hem manifestat l’interès de cedir aquest sòl i inclús, el departament d’educació
no ens demana tants metres, però en previsió cediríem la totalitat dels 9.000 m², tot i que
amb 6.000 m² en tindrien prou, però no ens volem trobar amb problemes d’aquí a uns anys,
com els que hem trobat al Fortià Solà, de manca d’espai, i encara molt més greu a l’escola Vall
del Ges, que esta envoltada de cases i no pot créixer més i tot el que s’hi fa de nou és en
detriment de pati.
Perquè no ho hem cedit? Perquè ara mateix encara no en som els propietaris. I perquè no en
som els propietaris? Perquè el registrador no té acabat el projecte de reparcel·lació; quan
estigui aprovat i inscrit, la propietat ja serà de l’ajuntament i podrem fer la cessió
immediata.
El departament d’educació ens diuen que com més aviat fem la cessió, abans s’adjudicarà el
projecte.

SR. JORDI CASALS:
B/5
Al ple d’ordenances es varen prendre uns compromisos de futur, que és el que va
justificar el nostre vot favorable, un dels quals era el d’informar adequadament de la
capacitat de fer el pagament fraccionat.
Ara ja s’ha enviat el calendari fiscal a les llars de Torelló i no hi ha hagut aquesta
explicació; ens agradaria saber com i quan es farà aquesta informació.
Sr. Pere Galobardes: Ho parlarem amb qui té delegada la competència per veure què tenen
previst.
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Sr. Miquel Franch: Hi ha un petit problema i és que Diputació ens va manifestar que aquest
imprès és idèntic per a tots els municipis en què tenen delegada la gestió tributària i fer-ne
un especial no era possible i vàrem decidir buscar un nou sistema per comunicar-ho a la gent i
una de les possibilitats que vàrem pensar és la d’utilitzar la revista pescallunes per inserir-hi
un paper a dins.

SR. LLUÍS BASSAS:
B/6
Una pregunta repetida: quin calendari hi ha previst per a l’aprovació del pressupost
d’enguany?
SR. MANEL ROMANS:
B/7
Un ciutadà de Torelló ens ha fet arribar una queixa en relació al funcionament de la
depuradora d’aigües residuals, ja que segons ens va comunicar aquesta persona,
l’aigua que s’aboca a la llera del riu tenia un aspecte tèrbol i al lloc on hi ha la
depuradora, hi havia una acumulació de brutícia considerable. Ho hem comprovat
aquesta mateixa setmana i en efecte és així i tot i que tenim coneixement que no
correspon directament a l’ajuntament el manteniment d’aquest equipament, li voldríem
demanar al regidor de medi ambient si des de l’empresa que la gestiona, es fan arribar
a la seva regidoria algunes informacions sobre els paràmetres de l’aigua que s’aboca al
riu i si compleixen la normativa vigent, ja que visualment dóna la sensació que no sigui
així.
Sr. Marc Fontserè: No en sé res, però ens ho mirarem i ja t’informarem.

C) INFORMACIONS:
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
C/1
El proppassat dia 31, dins el que és la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, va tenir lloc
l’adhesió i la presentació de la Xarxa d’igualtat i ciutadania de la Diputació de
Barcelona i en aquesta presentació de la xarxa també es varen buscar les persones que
podrien formar part de la comissió permanent; la comissió permanent de la xarxa té com
a funció la funció directiva i de coordinació de tot el que es fa a la xarxa, concretar i
proposar el pla de treball, coordinar les actuacions i fer les avaluacions.
Aquest any, en l’anterior legislatura només en formava part l’ajuntament de Manlleu per
la comarca d’Osona, i aquest any se’ns va oferir la possibilitat als ajuntaments de Torelló i
Vic de formar-ne part. Els membres de la comissió permanent els tria la diputació tenint
en compte la representació territorial, la grandària, la presència del fenomen migratori i
altres característiques que ells consideren.
C/2
La setmana passada, i aprofitant que el dia 8 de març és el dia internacional de la dona,
ens vàrem trobar 4 regidores d’Osona: Manlleu, Vic, Roda i Torelló (som les 4 regidores
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que en aquests moments tenim agents d’igualtat-; vàrem aprofitar no només per
presentar els actes que el dia 8 de març es faran en aquests municipis, sinó també per
començar una tasca de treball conjunt, de treball en xarxa, per sumar esforços i perquè
moltes vegades fem moltes coses a la comarca, que ens coincideixen el mateix dia i
pensem que un treball conjunt ens serà profitós per tots nosaltres i també perquè ens
permetrà conèixer-nos. Una de les coses que vàrem veure és que realment desconeixem
el que es fa en els municipis del costat i que això ens servirà, tant als tècnics com a totes
les polítiques que estem fent per poder coordinar.
Us passaré també tots els actes que estan preparats per al dia 8 de març; com veureu,
nosaltres ho treballem a més de Torelló, amb el consorci i hi ha una gran quantitat
d’actes que coincideixen tots el mateix dia i a la mateixa hora i és molt difícil que
puguem estar a un lloc i a l’altre; només us diré que a Torelló fem una obra de teatre, al
vespre, al teatre Cirvianum (mejorcito de lo mio), que vol ser un recorregut personal per
aquells moments de la vida d’una persona; durant el matí es farà a la biblioteca Dos Rius
la lectura de la plaça del Diamant –suposo que ja us han dit que tothom que vulgui pot
anar a llegir- i com a consorci fem un acte central, que serà el dia 30 de març, perquè
sempre es fa el diumenge següent al 8 de març, però s’escau en les eleccions, el
següent és Setmana Santa i s’ha deixat per al 30 de març; com cada any es farà una
caminada fins a Saderra; se sortirà dels diferents municipis com Sant Vicenç, Sant Pere i
Sant Quirze i si algú no pot repetir l’itinerari pot sortir d’un altre lloc i en un futur intentarem
canviar-ho, però aquest any hem pensat que valia la pena mantenir el recorregut.
C/3
La diputació de Barcelona fa una exposició al centre Francesca Bonaimaison, que es diu
la igualtat de gènere en cartell; va demanar que tota la gent que havíem fet cartells per
les dones o altres temes, que en presentéssim i ens varen escollir un cartell per formar
part d’aquesta exposició, que és “com vivim i com eduquem els nostres sentiments i
emocions” que vàrem presentar l’any passat.
SR. MARC FONTSERÈ:
C/4
Diumenge passat, com tots sabeu i molts de nosaltres hi vàrem anar, es va celebrar la
festa d’obertura del nou Parc urbà La Cabanya; un espai llargament reivindicat pel
veïnat que finalment ha esdevingut una realitat i que queda a disposició de tots els
torellonencs i torellonenques. La festa va aplegar al parc una gran multitud: quitxalla,
joves, pares, avis, iaies, ... tots varen començar a trobar el seu espai i a començar a
donar forma a un dels principals objectius d’aquest parc: ser un espai de relació entre
persones.
I aquesta festa d’obertura va comptar amb la col·laboració desinteressada de la gent
de l’Associació de Veïns de la plaça Joanot Martorell i La Cabanya, bé sigui fent la
xocolata, coent la botifarra o animant els veïns a participar; sense ells, la festa no hauria
estat tan reeixida i amb ells també va ser més lluïda. Per això, penso que és de justícia
mostrar-los el meu agraïment i el de tots vosaltres.
La sessió es clou a dos quarts de deu i tres minuts del vespre del mateix dia vint-i-cinc de
febrer i, per deixar constància dels temes que s’han tractat i dels acords presos, estenc
aquesta acta que firma el Sr. Alcalde president, juntament amb mi, que certifico amb la
meva signatura.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL,

