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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 31 DE MARÇ DE 2008:
A Torelló, el dia trenta-u de març de dos mil vuit, al saló d’actes de la Casa Consistorial es
reuneix la Corporació Municipal en sessió ordinària, sota la Presidència del Sr. Miquel
Franch i Ferrés, i hi concorren: Sra. Flora Vilalta i Sospedra, Sr. Pere Galobardes i Molera –
que s’incorpora a les vuit i un minut, després d’haver-se comentat el primer punt de
l’ordre del dia-, Sr. Marc Fontserè i Candell, Sr. David Forcada i Rifà, Sra. Montserrat Ayats
i Coromina, Sr. Pere Bartés i Montagut, Sr. Lluís Bassas i Portús, Sra. M. Àngels Casals i Font,
Sr. Jordi Casals i Prat, Sra. Núria Güell i Rovira, Sr. Francesc Josep Rivera i García, Sr. Manel
Romans i Sànchez, Sr. Lluís Sabatés i Padrós, Sra. Cristina Sala i Donado, Sr. Albert Soldevila
i Boixader i Sr. Jaume Vivet i Soler, assistits per la Sra. Carme Urgell i Barris, Interventora
habilitada i per la Secretària accidental de la Corporació Sra. Julita La Haba i Plans, que
certifica.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència a les vuit 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 l’acta de la sessió anterior, ordinària del dia 25 de febrer de
2008, que s’aprova per unanimitat dels assistents, sense modificacions.
A continuació, pren la paraula el Sr. Alcalde per iniciar els assumptes a tractar que
consten a l'ordre del dia:

ASSUMPTES: A) ACORDS A PROPOSTA DE LES REGIDORIES:
PROPOSTES SENSE VOTACIÓ
1.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
L’AMPA DE L’ESCOLA MARTA MATA:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació
de la signatura del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat AMPA DE L’ESCOLA MARTA
MATA, aprovada per la Junta de Govern Local del dia 25 de març de 2008, i en els termes
que es transcriuen a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’AMPA DE
L’ESCOLA MARTA MATA
A Torelló, el dia 25 de març de 2008.
ES REUNEIXEN
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D’una banda, el sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, alcalde-president de l’Ajuntament de Torelló, i la sra.
FLORA VILALTA I SOSPEDRA Regidora d’Educació de la mateixa corporació, que actuen en el seu
nom i representació.
I de l’altra banda el sr. JOSÉ OJEDA LÓPEZ, major d’edat, amb DNI núm. 33954172-P, que actua com a
presidenta en nom i representació de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Marta Mata amb
CIF. H64704463
Assistits per la senyora JULITA LA HABA I PLANS, Secretària accidental de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de
l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia
31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 de maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del ple municipal de data 27 de
juny de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Marta Mata és una entitat sense ànim de lucre
que vetlla per a la millora de la qualitat educativa dels seus fills i filles. En aquest marc i dins de les seves
accions es contempla l’organització de les activitats extraescolars de l’alumnat de l’escola Marta Mata,
com també de l’organització i dinamització d’activitats formatives, culturals i lúdiques adreçades al
conjunt de les mares i pares de l’escola. L’objectiu de totes aquestes accions i actuacions van
encaminades a completar els aprenentatges de l’alumnat d’una banda i de les mares i pares per l’altre.
Que l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball educatiu que realitza aquesta entitat en el nostre
municipi.
Ambdues parts consideren oportú establir un conveni, d’acord amb els següents
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i l’Associació de
Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Marta Mata de contribuir en l’educació extraescolar i complementaria
en el municipi de Torelló.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. A una aportació econòmica anual per part de la Regidoria d’Educació destinada a
l’organització i funcionament de les activitats realitzades per l’AMPA. Aquesta aportació
que per l’any 2008 es fixa en 4.000 € i es repartirà en 10 mensualitats, de gener a juny i
de setembre a desembre.
Aquesta quantitat s’incrementarà anualment amb el mateix percentatge en què s’incrementi
l’IPC real a Catalunya que surti publicat el mes de gener en referència al mes de desembre
de l’any anterior.
És requisit indispensable per a la concessió de subvencions, que l’AMPA hagi justificat la
subvenció feta efectiva l’anualitat anterior, en qualsevol de les formes que es preveuen a la
Normativa esmentada al primer paràgraf d’aquest conveni.
B. A participar de tots aquells projectes que tinguin com a objecte l’educació extraescolar i
complementària adreçada a les mares, pares i alumnes de l’escola Marta Mata.
C. A facilitar el suport del servei de la Brigada Municipal per aquelles tasques puntuals que
organitzi l’AMPA de l’escola, com poden ser certàmens literaris o activitats de final de curs.
Aquest suport estarà condicionat a les possibilitats dels recursos materials i humans que
disposi l’Ajuntament en aquell moment i que, en tot cas, s’haurà de sol·licitar per part de
l’AMPA en el temps i la forma establerts al Reglament de subvencions.
Tercer.- L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Marta Mata es compromet a:
A. Dur a terme les activitats extraescolars i complementàries adreçades a l’alumnat i a les
mares i pares dels alumnes i que pretenen millorar la formació dels sectors esmentats i
tendir a una formació més integral de les persones.
B. Participar de forma activa en la vida social del municipi i en particular en totes aquelles
activitats relacionades en l’àmbit de l’educació.
C. Vetllar, perquè l’educació extraescolar i complementària es basi en els criteris d’igualtat
d’oportunitats, que garanteixi la cohesió social entre infants, joves i les famílies de l’escola.
D. Que les activitats formatives que s’organitzin des de l’entitat siguin complementàries de les
que imparteix l’escola i mai substitutòries ni ampliadores d’aquestes.
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E. A demanar les subvencions valorables econòmicament, com poden ser els serveis de la
Brigada municipal o altres, quan es tingui la programació de les activitats. Aquesta
sol·licitud s’haurà de formalitzar mitjançant la presentació d’un Annex I amb una antelació
de dos mesos a la data de l’activitat i sempre que ho autoritzi la Junta de Govern Local
(òrgan que en té la competència).
F. L’AMPA es compromet a presentar una programació detallada de les activitats a realitzar
durant el curs, així com un llistat on s’especifiqui el número de persones que participaran a
cadascuna d’elles. Aquesta documentació es farà arribar a la Regidoria d’Educació durant el
mes d’octubre, a l’inici de les activitats.
G. L’AMPA es compromet a presentar una memòria descriptiva de les activitats conveniades i
que s’hagin dut a terme durant el curs escolar. Aquesta memòria haurà de ser lliurada
abans de l’inici de les vacances escolars de l’estiu. També haurà de presentar les
justificacions econòmiques de les activitats realitzades a la finalització de l’any natural.
H. Fer constar en el material o recursos utilitzats per a la difusió que les activitats compten
amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Torelló
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i col·laboració
necessaris.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
• El o la presidenta de l’AMPA o la persona en qui pugui delegar
• El o la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Torelló
• Un/a tècnic del departament d’Educació
• Una mare o pare de l’AMPA
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
• Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
• Proposar la col·laboració econòmica municipal de cara l’any següent
• Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries
La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim dues vegades durant l’any.
Sisè,- El present conveni tindrà una vigència des de la data de la seva aprovació i estarà vigent fins e 2011 i
es podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de les dues parts el
denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva data de finalització o de finalització de la primera
de les pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que es considerin
adients.
Setè,- Seran causes de dissolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, qualsevulla normativa de rang superior que afecti el contingut del present
conveni i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde-president
Miquel Franch i Ferrés

La regidora d’Educació
Flora Vilalta i Sospedra

Per l’AMPA de l’Escola Marta Mata
El president
José Ojeda López
Davant meu,
La Secretària accidental de l’Ajuntament de Torelló
Julita La Haba i Plans

2.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
L’IES CIRVIANUM DE TORELLÓ:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
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Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació
de la signatura del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat IES CIRVIANUM DE TORELLÓ,
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 25 de març de 2008, i en els termes que
es transcriuen a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’IES
CIRVIANUM DE TORELLÓ
A Torelló, el dia 25 de març de 2008
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, alcalde-president de l’Ajuntament de Torelló, i la
Sra. FLORA VILALTA I SOSPEDRA Regidora d’Educació de la mateixa corporació, que actuen en el
seu nom i representació.
I de l’altra banda la Sra. DOLORS COLLELL I SURINYACH, major d’edat, amb DNI núm. 46220520-L,
que actua en nom i representació de l’IES Cirvianum de Torelló.
Assistits pe la sra. Julita La Haba i Plans, Secretària Accidental de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de
l’atorgament de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia
31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 de maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del ple municipal de data 27 de
juny de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que l’IES Cirvianum de Torelló és un centre educatiu sense ànim de lucre que vetlla per a la millora de
la qualitat educativa dels seus alumnes. Que és un centre amb voluntat de servei tant a l’entorn com al
municipi i en aquest sentit, fins ara, ha donat acollida a diferents activitats organitzades des de les
regidories de Cultura, Esports, Educació i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Torelló. També de
manera temporal ha cedit uns espais per ubicar-hi els mòduls de l’escola Marta Mata fins que aquesta
disposi de l’edifici definitiu.
Que l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball educatiu que realitza aquest centre educatiu i la
seva voluntat de servei a la comunitat.
Ambdues parts consideren oportú establir un conveni, d’acord amb els següents
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i l’IES Cirvianum
de Torelló de contribuir en el marc de l’educació del centre educatiu.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. A una aportació econòmica anual per part de la Regidoria d’Educació destinada a
col·laborar en l’àmbit de l’educació i la cultura que ofereix el centre. L’aportació per l’any
2008 es fixa en 2.500 € que es repartiran en deu mensualitats de gener a juny i de
setembre a desembre. Aquesta quantitat s’incrementarà anualment amb el mateix
percentatge en què s’incrementi l’IPC real de Catalunya que surti publicat el mes de gener
en referència al mes de desembre de l’any anterior.
B. A una aportació única i finalista durant l’any 2008 per part de la Regidoria d’Educació
destinada a finançar la reforma del jardí del pati sud del centre per un import de 12.000 €
que es faran efectius una vegada s’hagin justificat les despeses corresponents.
C. És requisit indispensable per a la concessió de subvencions, que l’Entitat hagi justificat la
subvenció feta efectiva l’anualitat anterior, en qualsevol de les formes que es preveuen a la
Normativa esmentada al primer paràgraf d’aquest conveni.
Tercer.- L’IES Cirvianum de Torelló es compromet a:
A. Destinar la dotació econòmica, objecte d’aquesta subvenció a programes o projectes
educatius que desplegui el centre i que no quedin coberts econòmicament pel
Departament d’Educació.
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B. Deixar les instal·lacions de forma esporàdica, sempre que aquestes estiguin disponibles, a
petició de les regidories d’Educació i Cultura per dur-hi a terme programes o projectes
vinculats a aquestes regidories.
C. Participar de forma activa en la vida social del municipi i especialment en aquells
programes, projectes o activitats educatives i culturals que s’impulsin des de les regidories
d’Educació i Cultura d’aquest Ajuntament.
D. Vetllar, perquè les accions educatives objectes d’aquest conveni es basin en criteris
d’igualtat d’oportunitats i que garanteixin la cohesió social entre els joves.
E. Es compromet a presentar una programació detallada de les activitats a realitzar durant el
curs, així com un llistat on s’especifiqui el nombre de persones que es beneficiaran de les
activitats. Aquesta documentació es farà arribar a la Regidoria d’Educació durant el mes
d’octubre.
F. L’IES es compromet a presentar una memòria descriptiva del curs que contempli les
activitats educatives i culturals realitzades en el marc d’aquest conveni que serà lliurada
com a molt tard durant el mes de setembre següent a la finalització del curs. Així també,
haurà de presentar les justificacions econòmiques pertinents que es presentaran al finalitzar
l’any natural.
G. Fer constar en el material o recursos utilitzats per a la difusió, si es donés el cas, que les
activitats compten amb la col·laboració de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de
Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i col·laboració
necessaris.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
• El o la directora del centre o la persona en qui pugui delegar
• El o la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Torelló
• Un/a tècnic del departament d’Educació
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
• Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
• Proposar la col·laboració econòmica municipal de cara l’any següent
• Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries
La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada durant l’any.
Sisè,- El present conveni tindrà una vigència des de la data de la seva aprovació i estarà vigent fins el 31 de
desembre de 2011. Es podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de les
dues parts el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva data de finalització o de finalització
de la primera de les pròrrogues.
Setè,- Seran causes de dissolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde-president
Miquel Franch i Ferrés

La regidora d’Educació
Flora Vilalta i Sospedra

Per l’IES Cirvianum de Torelló
Dolors Collell i Surinyach
Davant meu,
La Secretària Accidental de l’Ajuntament de Torelló
Julita La Haba i Plans

3.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
L’ASSOCIACIÓ CASAL CATALÀ LA DESPERTA:

6

L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació
de la signatura del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat ASSOCIACIÓ CASAL
CATALÀ LA DESPERTA, aprovada per la Junta de Govern Local del dia 25 de març de
2008, i en els termes que es transcriuen a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
l’ASSOCIACIÓ CASAL CATALÀ LA DESPERTA
A Torelló, el dia _____________ de 2008
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, i la
Sra. FLORA VILALTA I SOSPEDRA, Regidora de Cultura de la mateixa corporació, que actuen en el
seu nom i representació.
I de l’altra banda el Sr. ALBERT JOFRE i GARCIA major d’edat, amb DNI núm. 43,626,918, que actua
en nom i representació de l’associació CASAL CATALÀ LA DESPERTA, inscrit al registre d’entitats
d’aquest Ajuntament amb el número 79, amb domicili a c/ Jaume Balmes, 60, de Torelló.
Assistits per la Sra. Julita La Haba i Plans, Secretària accidental de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de l’atorgament
de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia
31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 de maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de
juny de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que l’associació CASAL CATALÀ LA DESPERTA és una associació que es dedica a promoure la cultura, les
tradicions, la música, l'entorn i la identitat del nostre país, a Torelló i a la vall del Ges.
Que l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en el nostre municipi.
Que l’Ajuntament de Torelló està d’acord en col·laborar amb l’associació CASAL CATALÀ LA
DESPERTA per tal de contribuir en l’organització de la de les activitats culturals a l’entorn de la diada de
Sant Jordi, organització de la revetlla de Sant Joan i rebuda de la flama del Canigó, actes de celebració de
l’11 de setembre, l’organització de la campanya “cagum el Pare Noël” i altres activitats culturals durant
l’any, i que és una entitat del municipi que consta registrada al registre municipal amb el número 79 i que
reuneix tots els requisits que es contemplen a les disposicions indicades en el paràgraf primer per a la
signatura de convenis amb aquesta Corporació,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb les següents:
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Torelló i l’associació
CASAL CATALÀ LA DESPERTA de contribuir en la promoció i difusió de les activitats culturals a Torelló i
de fomentar la participació i l’associacionisme, mitjançant l’organització dels actes esmentats.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A.- Una aportació econòmica anual per part del Departament de Cultura de l’Ajuntament de
Torelló, destinada al funcionament ordinari d’activitats de l’entitat. La subvenció prevista
per a l’any 2008 és de 6.250€ i per als anys següents s’aplicaran els increments anuals a
cada concepte en la mateixa proporció en què s’incrementi l’IPC real a Catalunya que surti
publicat al mes de gener en referència al del mes de desembre de l'any anterior. Aquest
import es farà efectiu amb la presentació de la documentació establerta a l'efecte, ja sigui
mitjançant la petició de bestreta i/o justificació.
És requisit indispensable per a la concessió de subvencions que l’entitat CASAL CATALÀ
LA DESPERTA hagi justificat la subvenció feta efectiva l’anualitat anterior, en qualsevol de
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les formes que es preveuen a la Normativa esmentada al primer paràgraf d’aquest conveni.
Per a projectes extraordinaris, l’esmentada entitat presentarà el projecte a l’Ajuntament,
aquest el valorarà, i si ho creu convenient, es convocarà el corresponent procés
d’atorgament de subvencions, al qual podrà presentar-se l’entitat en concurrència
competitiva.
B.- Facilitar la infraestructura, prèvia sol·licitud, segons el reglament de subvencions i previ
acord amb els responsables de cada departament afectat pel que fa a disponibilitat dels
materials i equipaments sol·licitats i planificació dels muntatges i desmuntatges, per a les
activitats que organitzin.
L’ús i muntatge i desmuntatge d’aquesta infraestructura serà valorat pel departament
d’intervenció, com a subvenció no dinerària, una vegada l’entitat hagi presentat el llistat
concret de necessitats, segons reglament de subvencions.
Tercer.- l’associació CASAL CATALÀ LA DESPERTA es compromet a:
A. Portar a terme les activitats següents:
- Activitats culturals a l’entorn de la diada de Sant Jordi amb xerrades, concerts, tallers,
etc...
- Organització de la revetlla de Sant Joan i rebuda de la flama del Canigó, amb sopar
popular, sardanes, correfoc i ball amb grup en directe.
- Actes de celebració de l’11 de setembre
- L’organització de la campanya “cagum el Pare Noël” amb tallers de tions,
dinamització a les escoles amb concursos de dibuix, etc...
- Altres activitats culturals durant l’any (xerrades, presentacions de llibres, etc...)
B. Vetllar i fer complir les mesures necessàries de seguretat i higiene per al desenvolupament
de totes les activitats, ja sigui al carrer o en locals tancats, tant pel que fa als participants,
com per al públic assistent als diversos actes, complint i fent complir les limitacions a
menors pel que fa l’accés als recintes i la venda i distribució de begudes alcohòliques als
diversos actes (balls, concerts, etc...)
C. Contractarà una assegurança que cobreixi els possibles accidents, desperfectes i danys
ocasionats amb les diverses activitats.
D. L’associació CASAL CATALÀ LA DESPERTA farà constar la col·laboració de l’Ajuntament
de Torelló, mitjançant el logo o imatge Corporativa que l’ens local li faciliti, en tota la
documentació gràfica i/o escrita que s’editi per a les activitats subvencionades, així com a
tota la publicitat que se’n faci.
E. Participar en la vida social i cultural del municipi.
F. Vetllar, perquè les activitats realitzades compleixin els objectius proposats i fomentin la
participació, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre els habitants de Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de col·laboració
necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
• Dos representants de l’associació CASAL CATALÀ LA DESPERTA
• La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torelló.
• Un tècnic del departament de cultura.
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
- Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual per a l’organització del carnaval.
- Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries.
- La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim dues vegades durant l’any.
Sisè,- El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2009, i
es podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de les dues parts el
denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva data de finalització o de la finalització de la
primera de les pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que es considerin
adients.
Setè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
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L’alcalde
Miquel Franch i Ferrés

La regidora de Cultura
Flora Vilalta i Sospedra

Per l’associació CASAL CATALÀ LA DESPERTA
Albert Jofre i Garcia
Davant meu,
Julita La Haba i Plans
Secretària accidental de l’ajuntament.
4.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
I L’AGRUPACIÓ FOTOGRÀFICA DE TORELLÓ:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació
de la modificació del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat AGRUPACIÓ
FOTOGRÀFICA DE TORELLÓ, aprovada per la Junta de Govern Local del dia 25 de març
de 2008, i en els termes que es transcriuen a continuació:
Primer.- APROVAR la modificació de l’apartat A del pacte Segon de l’esmentat conveni,
que quedaria com segueix:
A. Una aportació econòmica anual per part del Departament de Cultura de
l’Ajuntament de Torelló, destinada al funcionament ordinari d’activitats de
l’entitat. La subvenció prevista per a l’any 2008, és de 1.200€.
Per als anys següents s’aplicaran els increments anuals en la mateixa proporció en què
s’incrementi l’IPC real a Catalunya que surti publicat al mes de gener en referència al del
mes de desembre de l'any anterior. Aquest import es farà efectiu amb la presentació de
la documentació establerta a l'efecte, ja sigui mitjançant la petició de bestreta i/o
justificació.
Segon.- DONAR COMPTE del present acord a la propera sessió plenària que se celebri.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la regidoria de cultura i a l’entitat interessada.
5.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
LA COLLA GEGANTERA DE TORELLÓ (CENTENARI):
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació
de la signatura del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat COLLA GEGANTERA DE
TORELLÓ (CENTENARI), aprovada per la Junta de Govern Local del dia 25 de març de
2008, i en els termes que es transcriuen a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ i COLLA
GEGANTERA DE TORELLÓ
A Torelló, el dia ........ de març de 2008
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, i la
Sra. FLORA VILALTA i SOSPEDRA, regidora de cultura de la mateixa corporació, que actuen en el
seu nom i representació.
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I de l’altra banda el Sr. FRANCESC LÓPEZ MENOR, major d’edat, amb DNI núm. ,77.290.578-K que
actua en nom i representació de COLLA GEGANTERA DE TORELLÓ, inscrit al registre d’entitats d’aquest
Ajuntament amb el número 19, amb domicili a c/ de Besora, 32-B, de Torelló.
Assistits per la Sra. Julita La Haba i Plans, secretària accidental de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de l’atorgament
de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia
31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 d maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de
juny de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que COLLA GEGANTERA DE TORELLÓ és una associació que es dedica a fomentar i difondre la
tradició cultural dels gegants i nans de Torelló, amb l’organització de la Trobada de Gegants, amb les
Ballades de gegants i nans i sortides a trobades geganteres a altres poblacions de Catalunya i que l’any
2008 vol commemorar el centenari dels gegants de Torelló i de sis capgrossos.
Que l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en el nostre municipi.
Que l’Ajuntament de Torelló està d’acord en col·laborar amb l’entitat COLLA GEGANTERA DE
TORELLÓ per tal de contribuir en la CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DELS GEGANTS I DE SIS
CAPGROSSOS de Torelló:
I donat que és una entitat del municipi que consta registrada al registre municipal amb el número 19 i que
reuneix tots els requisits que es contemplen a les disposicions indicades en el paràgraf primer per a la
signatura de convenis amb aquesta Corporació,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb les següents:
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Torelló i COLLA
GEGANTERA DE TORELLÓ de contribuir en els actes que la colla Gegantera ha organitzat per la
celebració del centenari.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. Una aportació econòmica extraordinària a l’entitat per a l’any 2008 per part del
Departament de Cultura de l’Ajuntament de Torelló, destinada CELEBRACIÓ DEL
CENTENARI DELS GEGANTS I DE SIS CAPGROSSOS de Torelló per import de 24.800€.
Aquest import es farà efectiu amb la presentació de la documentació establerta a l'efecte, ja
sigui mitjançant la petició de bestreta i/o justificació.
És requisit indispensable per a la concessió de subvencions que l’entitat COLLA
GEGANTERA DE TORELLÓ hagi justificat la subvenció feta efectiva l’anualitat anterior,
en qualsevol de les formes que es preveuen a la Normativa esmentada al primer paràgraf
d’aquest conveni.
B. Assumir la despesa a càrrec pressupost 2008 d’aquest ajuntament, dins la partida
d’inversions, de fins a 12.000€ per a adquisició de materials, equipaments i diversos que es
considerin inversions amb motiu de l’esmentada celebració.
C. Facilitar la infraestructura que es relaciona a continuació, prèvia sol·licitud, segons el
reglament de subvencions, en terminis i condicions, i previ acord amb els responsables de
cada departament afectat pel que fa a disponibilitat dels materials i equipaments sol·licitats i
planificació dels muntatges i desmuntatges.
• Serveis de seguretat ciutadana i protecció Civil per l’acte central de celebració del 12
d’octubre i altres actes durant l’any (Departament de Seguretat Ciutadana)
• Tanques, tarimes, etc... per a actes puntuals de cada mes
• El pavelló i la carpa per als actes centrals al voltant del 12 d’octubre
L’ús i muntatge i desmuntatge d’aquesta infraestructura serà valorat pel departament
d’intervenció, com a subvenció no dinerària, una vegada l’entitat hagi presentat el llistat
concret de necessitats, segons reglament de subvencions.
Tercer.- L’Associació COLLA GEGANTERA DE TORELLÓ es compromet a:
A. Portar va terme la: CELEBRACIÓ DEL CENTENARI DELS GEGANTS I E SIS
CAPGROSSOS de Torelló:
Restaurar les figures centenàries.
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Recopilar la informació i documentació referent als gegants de Torelló al llarg d’aquests cent
anys.
Fer difusió dels gegants i capgrossos com a patrimoni cultural del poble
Introduir un nou capgròs i un nou ball
Apropar els gegants i capgrossos als nens i nenes del poble a través d’un treball escolar
B. Vetllar i fer complir les mesures necessàries de seguretat i higiene per al desenvolupament
de totes les activitats, ja sigui al carrer o en locals tancats, tant pel que fa als participants,
com per al públic assistent als diversos actes.
C. Contractarà una assegurança que cobreixi els possibles accidents, desperfectes i danys
ocasionats amb les diverses activitats.
D. L’entitat COLLA GEGANTERA DE TORELLÓ farà constar la col·laboració de
l’Ajuntament de Torelló, mitjançant el logo o imatge Corporativa que l’ens local li faciliti,
en tota la documentació gràfica i/o escrita que s’editi per a les activitats subvencionades,
així com a tota la publicitat que se’n faci.
E. Participar en la vida social i cultural del municipi.
F. Vetllar, perquè les activitats realitzades compleixin els objectius proposats i fomentin la
participació, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre els habitants de Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de col·laboració
necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
• Un/a representant de l’associació COLLA GEGANTERA DE TORELLÓ
• La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torelló.
• Un tècnic del departament de cultura.
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
- Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
- Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries.
- La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada durant l’any.
Sisè,- El present conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2008.
Setè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde
Miquel Franch i Ferrés

La regidora de Cultura
Flora Vilalta i Sospedra

Per l’Associació COLLA GEGANTERA DE TORELLÓ
Francesc López Menor
Davant meu,
Julita La Haba i Plans.
Secretària accidental
6.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
EL COSIDOR DIGITAL:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació
de la signatura del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat EL COSIDOR DIGITAL,
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 25 de març de 2008, i en els termes que
es transcriuen a continuació:
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL COSIDOR
DIGITAL
A Torelló, el dia ____ de ___________ de 2008
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, i la
Sra. FLORA VILALTA I SOSPEDRA, regidora de cultura de la mateixa corporació, que actuen en el
seu nom i representació.
I de l’altra banda el Sr. SANTI MOLERA i CLOTA, major d’edat, amb DNI núm. 33,944,367, que actua
en nom i representació de l’associació EL COSIDOR DIGITAL, inscrit al registre d’entitats d’aquest
Ajuntament amb el número 101, amb domicili a c/ Sant Feliu, 16, 4rt, 2a, de Torelló.
Assistits per la Sra. Julita La Haba i Plans, secretària accidental de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de l’atorgament
de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia
31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 de maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de
juny de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que l’associació EL COSIDOR DIGITAL és una associació que es dedica la recerca, enregistrament i difusió
de la memòria històrica de Torelló en general entre els seus associats i a la població de Torelló en general.
Que l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en el nostre municipi.
Que l’Ajuntament de Torelló està d’acord en col·laborar amb l’associació EL COSIDOR DIGITAL per tal de
contribuir la recerca, enregistrament i difusió de la memòria històrica de Torelló en general entre els seus
associats i a la població de Torelló en general, i que és una entitat del municipi que consta registrada al
registre municipal amb el número 101 i que reuneix tots els requisits que es contemplen a les disposicions
indicades en el paràgraf primer per a la signatura de convenis amb aquesta Corporació,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb les següents:
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Torelló i l’associació EL
COSIDOR DIGITAL de contribuir en la promoció i difusió de les activitats culturals a Torelló i de
fomentar la participació i l’associacionisme, mitjançant la realització de les activitats esmentades.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. Una aportació econòmica per part del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Torelló
prevista per a l’any 2008 i per als projectes que s’enumeren al paràgraf tercer punt A
d’aquest conveni, per import de 3.150€. Aquest import es farà efectiu amb la presentació
de la documentació establerta a l'efecte, ja sigui mitjançant la petició de bestreta i/o
justificació.
Tercer.- L’associació EL COSIDOR DIGITAL, DE TORELLÓ es compromet a:
A. Portar a terme l’activitat de recerca, enregistrament i difusió de la memòria històrica de Torelló i/o
altres que en un futur puguin sorgir mitjançant les activitats següents:
- Entrega de 2 còpies en format DVD de cada una de les 39 entrevistes realitzades en el
projecte “Arxiu de la memòria: Torelló (1931 - 1955)”, destinades a l’Arxiu Municipal i a la
Biblioteca Dos Rius, per a la seva preservació i consulta pública.
- Confeccionar, dissenyar, estampar i distribuir gratuïtament 1000 còpies d’un documental
de 45 minuts a partir de les 39 entrevistes fetes en motiu del treball “Arxiu de la
memòria: Torelló (1931 - 1955)”.
- Difusió del documental “Arxiu de la memòria: Torelló (1931 - 1955)” a les escoles de la Vall
del Ges.
- Entrevistar i gravar a diverses persones de Torelló de cara a noves línies d’investigació i
treball.
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B. Vetllar i fer complir les mesures necessàries de seguretat i higiene per al desenvolupament de totes
les activitats, ja sigui al carrer o en locals tancats, tant pel que fa als participants, com per al públic
assistent als diversos actes.
C. Contractarà una assegurança que cobreixi els possibles accidents, desperfectes i danys ocasionats
amb les diverses activitats.
D. L’entitat EL COSIDOR DIGITAL farà constar la col·laboració de l’Ajuntament de Torelló, mitjançant
el logo o imatge Corporativa que l’ens local li faciliti, en tota la documentació gràfica i/o escrita que
s’editi per a les activitats subvencionades, així com a tota la publicitat que se’n faci.
E. Participar en la vida social i cultural del municipi.
F. Vetllar, perquè les activitats realitzades compleixin els objectius proposats i fomentin la participació,
la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre els habitants de Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de col·laboració
necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
• Un/a representant de l’associació EL COSIDOR DIGITAL
• La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torelló.
• Un tècnic del departament de cultura.
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
- Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
- Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries.
- La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada durant l’any.
Sisè,- El present conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2008.
Setè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde
Miquel Franch i Ferrés

La regidora de Cultura
Flora Vilalta i Sospedra

Per l'associació EL COSIDOR DIGITAL, de TORELLÓ
Santi Molera i Clota
Davant meu,
La Secretària accidental,
Julita La Haba i Plans
7.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
DANSAIRES DE LA VALL DEL GES:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació
de la signatura del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat DANSAIRES DE LA VALL DEL
GES, aprovada per la Junta de Govern Local del dia 25 de març de 2008, i en els termes
que es transcriuen a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I DANSAIRES
DE LA VALL DEL GES
A Torelló, el dia ____ de ___________ de 2008
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ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, i la
Sra. FLORA VILALTA I SOSPEDRA, regidora de cultura de la mateixa corporació, que actuen en el
seu nom i representació.
I de l’altra banda el Sr. ÀNGEL MARGINEDAS PICÓ, major d’edat, amb DNI núm. 77.282.805, que
actua en nom i representació de l’associació DANSAIRES DE LA VALL DEL GES, inscrit al registre
d’entitats d’aquest Ajuntament amb el número 104, amb domicili a av. Pirineus, 91, 1r, de Torelló.
Assistits per la Sra. Julita La Haba i Plans, Secretària accidental de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de l’atorgament
de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia
31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 de maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de
juny de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que l’associació DANSAIRES DE LA VALL DEL GES és una associació que es dedica al foment i difusió de
les danses de Torelló i de la dansa d’arrel tradicional en general entre els seus associats i a la població de
Torelló en general.
Que l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en el nostre municipi.
Que l’Ajuntament de Torelló està d’acord en col·laborar amb l’associació DANSAIRES DE LA VALL DEL
GES per tal de contribuir al foment i difusió de les danses de Torelló i la seva realització anualment per la
Festa Major i de la dansa d’arrel tradicional en general entre els seus associats i a la població de Torelló en
general, i que és una entitat del municipi que consta registrada al registre municipal amb el número 104 i que
reuneix tots els requisits que es contemplen a les disposicions indicades en el paràgraf primer per a la
signatura de convenis amb aquesta Corporació,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb les següents:
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Torelló i l’associació
DANSAIRES DE LA VALL DEL GES de contribuir en la promoció i difusió de les activitats culturals a
Torelló i de fomentar la participació i l’associacionisme, mitjançant l’organització dels actes esmentats.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. Una aportació econòmica anual per part del Departament de Cultura de l’Ajuntament de
Torelló, destinada al funcionament ordinari d’activitats de l’entitat La subvenció prevista
per a l’any 2008 de 1.000€ com a subvenció ordinària per a manteniment de vestuari,
assessorament, investigació, recerca i difusió per a les danses tradicionals. A partir de l’any
2008, els anys següents, s’aplicaran els increments anuals en la mateixa proporció en què
s’incrementi l’IPC real a Catalunya que surti publicat al mes de gener en referència al del
mes de desembre de l'any anterior.
Una aportació extraordinària només l’any 2008 per import de 4.700€ per a
l’enregistrament de la dansa de Torelló i del ball del ciri i per a renovació de vestuari i de
material
Aquests imports es faran efectius amb la presentació de la documentació establerta a
l'efecte, ja sigui mitjançant la petició de bestreta i/o justificació.
És requisit indispensable per a la concessió de subvencions que l’entitat DANSAIRES DE LA
VALL DEL GES hagi justificat la subvenció feta efectiva l’anualitat anterior, en qualsevol de
les formes que es preveuen a la Normativa esmentada al primer paràgraf d’aquest conveni..
Per a projectes extraordinaris, l’esmentada entitat presentarà el projecte a l’Ajuntament,
aquest el valorarà, i si ho creu convenient, es convocarà el corresponent procés
d’atorgament de subvencions, al qual podrà presentar-se l’entitat en concurrència
competitiva.
B. Cedir un espai per a magatzem del vestuari i complements de la Dansa de Torelló al Teatre
Cirvianum de Torelló
Tercer.- L’associació DANSAIRES DE LA VALL DEL GES DE TORELLÓ es compromet a:
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A. Portar a terme l’activitat i l’organització i realització dels balls de la dansa per la Festa Major
de Torelló, utilitzar i mantenir el vestuari de la dansa de Torelló, realitzar cursos, elaborar
una postal per la Festa Major de Torelló i/o altres que en un futur puguin sorgir
B. Vetllar i fer complir les mesures necessàries de seguretat i higiene per al desenvolupament
de totes les activitats, ja sigui al carrer o en locals tancats, tant pel que fa als participants,
com per al públic assistent als diversos actes.
C. Contractarà una assegurança que cobreixi els possibles accidents, desperfectes i danys
ocasionats amb les diverses activitats.
D. L’entitat DANSAIRES DE LA VALL DEL GES farà constar la col·laboració de l’Ajuntament
de Torelló, mitjançant el logo o imatge Corporativa que l’ens local li faciliti, en tota la
documentació gràfica i/o escrita que s’editi per a les activitats subvencionades, així com a
tota la publicitat que se’n faci.
E. Participar en la vida social i cultural del municipi.
F. Vetllar, perquè les activitats realitzades compleixin els objectius proposats i fomentin la
participació, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre els habitants de Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de col·laboració
necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
• Un/a representant de l’associació DANSAIRES DE LA VALL DEL GES
• La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torelló.
• Un tècnic del departament de cultura.
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
- Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
- Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries.
- La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada durant l’any.
Sisè,- El present conveni tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2009 i
es podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de les dues parts el
denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva data de finalització o de la finalització de la
primera de les pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que es considerin
adients.
Setè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde
Miquel Franch i Ferrés

La regidora de Cultura
Flora Vilalta i Sospedra

Per l'associació DANSAIRES DE LA VALL DEL GES, de TORELLÓ
Àngel Marginedas Picó
Davant meu,
La Secretària accidental,
Julita La Haba i Plans.
8.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
ASSOCIACIÓ DEIXEBLES DE SANT FELIU:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació
de la signatura del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat ASSOCIACIÓ DEIXEBLES DE
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SANT FELIU, aprovada per la Junta de Govern Local del dia 25 de març de 2008, i en els
termes que es transcriuen a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
l’ASSOCIACIÓ DEIXEBLES DE SANT FELIU
A Torelló, el dia _____________ de 2008
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, i la
Sra. FLORA VILALTA I SOSPEDRA, Regidora de Cultura de la mateixa corporació, que actuen en el
seu nom i representació.
I de l’altra banda el/la Sr. ISAAC ESPAULELLA SALA major d’edat, amb DNI núm. 77.476.094-L, que
actua en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ DEIXEBLES DE SANT FELIU, inscrit al registre
d’entitats d’aquest Ajuntament amb el número 44, amb domicili a c/ Rocaprevera, 16, de Torelló.
Assistits per la Sra. Julita La Haba i Plans, Secretària accidental de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de l’atorgament
de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia
31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 de maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de
juny de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Que l’ASSOCIACIÓ DEIXEBLES DE SANT FELIU és una associació que es dedica a
l’organització de les activitats del Carnaval de Terra Endins –Pullassu i Senyoretes- i de la Festa Major de
Torelló, així com altres que puguin sorgir esporàdicament.
Que l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en el nostre municipi.
Que l’Ajuntament de Torelló està d’acord en col·laborar amb l’ASSOCIACIÓ DEIXEBLES DE SANT
FELIU per tal de contribuir en l’organització de la de les activitats del Carnaval de Terra Endins –Pullassu i
Senyoretes- i de la Festa Major de Torelló, així com l’organització d’altres activitats culturals i que és una
entitat del municipi que consta registrada al registre municipal amb el número 44 i que reuneix tots els
requisits que es contemplen a les disposicions indicades en el paràgraf primer per a la signatura de convenis
amb aquesta Corporació,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb les següents:
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Torelló i l’ASSOCIACIÓ
DEIXEBLES DE SANT FELIU de contribuir en la promoció i difusió de les activitats culturals a Torelló i de
fomentar la participació i l’associacionisme, mitjançant l’organització dels actes esmentats.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A.- Una aportació econòmica anual per part del Departament de Cultura de l’Ajuntament de
Torelló, destinada al funcionament ordinari d’activitats de l’entitat. La subvenció prevista
per a l’any 2008 és de 55.000€ distribuïts pels següents imports a les activitats concretes:
• 2.000€ Per a funcionament ordinari de l’entitat.
• 6.000€ Per a continuïtat del projecte Pullassu 10+1 per carnaval.
• 6.000€ Per a organització de Senyoretes per carnaval.
• 4.000€ Per a altres programacions anuals i festes de reis i de primavera.
• 17.000€ Per a activitats de Festa Major
• 20.000€ Per a contractació de grup musical per a joves i adolescents
(preferentment rock català o similar)
Per als anys següents s’aplicaran els increments anuals a cada concepte en la mateixa
proporció en què s’incrementi l’IPC real a Catalunya que surti publicat al mes de gener en
referència al del mes de desembre de l'any anterior. Aquest import es farà efectiu amb la
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presentació de la documentació establerta a l'efecte, ja sigui mitjançant la petició de
bestreta i/o justificació.
És requisit indispensable per a la concessió de subvencions que l’entitat DEIXEBLES DE
SANT FELIU hagi justificat la subvenció feta efectiva l’anualitat anterior, en qualsevol de les
formes que es preveuen a la Normativa esmentada al primer paràgraf d’aquest conveni.
Per a projectes extraordinaris, l’esmentada entitat presentarà el projecte a l’Ajuntament,
aquest el valorarà, i si ho creu convenient, es convocarà el corresponent procés
d’atorgament de subvencions, al qual podrà presentar-se l’entitat en concurrència
competitiva.
B.- Cedir l’ús de les següents instal·lacions per a la realització de les activitats que organitza
l’entitat, tenint en compte la normativa vigent d’usos o que es pacti en el moment de fer la
cessió dels espais, prèvia sol·licitud, segons el reglament de subvencions, previ acord amb
els responsables de cada departament afectat, tals com:
• Carpa Municipal un màxim de tres vegades l’any per a la realització del ball de
senyoretes i per a dos concerts anuals (Departament de Joventut)
• Zona esportiva exterior de la carpa per a la realització del ball de senyoretes
(Departament d’Esports)
• Vestuaris dels annexos del teatre Cirvianum al carrer Capsavila per a la preparació i
maquillatge del Pullassu (Patronat del teatre Cirvianum)
• Zona esportiva exterior del pavelló per a la realització dels concerts de i resta
d’activitats que es programen a la zona Festa Major i dependències del pavelló per a
vestidors dels grups actuants (Departament d’Esports)
• La carpa en cas de previsió de pluja per actes de la Festa Major sempre que sigui
compatible amb altres activitats programades amb anterioritat i se n’hagi fet reserva
prèvia de cada dia necessari.
• Un espai a la nau de l’avinguda del Castell compartida amb Comissió de reis i altres
carrossaires de carnaval i una Nau del viver d’empreses, al carrer del Ter, per a
magatzem de material de les activitats (carros, bestiari, gegants i caps, etc...) a compartir
amb altres entitats i activitats amb el compromís d’ordenar, endreçar i protegir el seu
material acotat a l’espai que s’acordi conjuntament amb l’ajuntament i les altres entitats
acollides a cada espai i respectar el material dels altres col·lectius, tenint en compte la
normativa vigent d’usos o que es pacti en el moment de fer la cessió dels espais,
entenent que aquesta cessió no serà efectiva quan l’edifici sigui destinat a altres usos o hi
hagi obres de reforma que afectin els locals esmentats.
El cost d’aquests espais anirà a càrrec l’ajuntament i es farà constar com a subvenció no
dinerària a l’entitat.
C. Facilitar la infraestructura que es relaciona a continuació, prèvia sol·licitud, segons el
reglament de subvencions i previ acord amb els responsables de cada departament afectat
pel que fa a disponibilitat dels materials i equipaments sol·licitats i planificació dels
muntatges i desmuntatges.
• Escenaris, tarimes, tanques, instal·lació d’enllumenat al recinte exterior de la zona
esportiva propera a les activitats i als carrers o places on es realitzin les activitats,
contenidors d’escombraries i de vidre a les zones dels balls i dels concerts, neteja de
carrers i places on es realitzen les activitats i de recinte exterior de la zona esportiva
(Departament d’Obres i Serveis)
• Serveis de seguretat ciutadana i protecció Civil durant els actes al carrer. (Departament
de Seguretat Ciutadana)
L’ús i muntatge i desmuntatge d’aquesta infraestructura serà valorat pel departament
d’intervenció, com a subvenció no dinerària, una vegada l’entitat hagi presentat el llistat
concret de necessitats, segons reglament de subvencions.
El cost d’aquestes infraestructures anirà a càrrec l’ajuntament i es farà constar com a
subvenció no dinerària a l’entitat
Tercer.- L’ASSOCIACIÓ DEIXEBLES DE SANT FELIU es compromet a:
A. Portar a terme les activitats Carnaval de Terra Endins –Pullassu i Senyoretes- i de la Festa
Major de Torelló, així com altres activitats culturals que puguin sorgir esporàdicament.
B. Vetllar i fer complir les mesures necessàries de seguretat i higiene per al desenvolupament
de totes les activitats, ja sigui al carrer o en locals tancats, tant pel que fa als participants,
com per al públic assistent als diversos actes, complint i fent complir les limitacions a
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menors pel que fa l’accés als recintes i la venda i distribució de begudes alcohòliques als
diversos actes (balls, concerts, etc...)
C. Contractarà una assegurança que cobreixi els possibles accidents, desperfectes i danys
ocasionats amb les diverses activitats.
D. L’ASSOCIACIÓ DEIXEBLES DE SANT FELIU farà constar la col·laboració de l’Ajuntament
de Torelló, mitjançant el logo o imatge Corporativa que l’ens local li faciliti, en tota la
documentació gràfica i/o escrita que s’editi per a les activitats subvencionades, així com a
tota la publicitat que se’n faci.
E. Fer-se càrrec dels següents serveis o despeses:
• Control, senyalització i seguretat dels recintes dels balls i concerts, segons normatives
vigents, limitant l’accés i protegint la resta d’equipament de l’entorn, així com de la
instal·lació dels serveis higiènics necessaris.
• Els serveis i subministres dels que no es disposin als equipaments (electricitat, wc, etc...)
F. Participar en les reunions generals i comunes per a l’organització del carnaval de Terra
Endins
G. Participar en la vida social i cultural del municipi.
H. Vetllar, perquè les activitats realitzades compleixin els objectius proposats i fomentin la
participació, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre els habitants de Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de col·laboració
necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
• Dos representants de l’ASSOCIACIÓ DEIXEBLES DE SANT FELIU
• La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torelló.
• Un tècnic del departament de cultura.
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
- Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual per a l’organització del carnaval.
- Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries.
- La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim dues vegades durant l’any.
Sisè,- El present conveni tindrà una vigència des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de
2009 i es podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de les dues parts el
denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva data de finalització o de la finalització de la
primera de les pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que es considerin
adients.
Setè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde
Miquel Franch i Ferrés

La regidora de Cultura
Flora Vilalta i Sospedra

Per l’ASSOCIACIÓ DEIXEBLES DE SANT FELIU
Isaac Espaulella Sala
Davant meu,
La secretària accidental,.
Julita La Haba i Plans
9.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
I DIABLES DEL GES:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
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òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de la modificació
del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat DIABLES DEL GES, aprovada per la Junta
de Govern Local del dia 25 de març de 2008, i en els termes que es transcriuen a
continuació:
B. Una aportació econòmica anual per part del Departament de Cultura de
l’Ajuntament de Torelló, destinada al funcionament ordinari d’activitats de
l’entitat. La subvenció prevista per a l’any 2008, és de 2.895,41€.
Per als anys següents s’aplicaran els increments anuals en la mateixa proporció en què
s’incrementi l’IPC real a Catalunya que surti publicat al mes de gener en referència al del
mes de desembre de l'any anterior. Aquest import es farà efectiu amb la presentació de
la documentació establerta a l'efecte, ja sigui mitjançant la petició de bestreta i/o
justificació.
10.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
PUNTAIRES DE LA VALL DEL GES:
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local i, per tant, també els acords de modificació que adopti aquest
òrgan; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte de l’aprovació
de la modificació del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat PUNTAIRES DE LA VALL
DEL GES, aprovada per la Junta de Govern Local del dia 25 de març de 2008, i en els
termes que es transcriuen a continuació:
A una aportació econòmica anual per part del Departament de Cultura de l’Ajuntament
de Torelló, destinada al funcionament ordinari d’activitats de l’entitat. La subvenció
prevista per a l’any 2008, és de 1.324,61€.
Per als anys següents s’aplicaran els increments anuals en la mateixa proporció en què
s’incrementi l’IPC real a Catalunya que surti publicat al mes de gener en referència al del
mes de desembre de l'any anterior. Aquest import es farà efectiu amb la presentació de
la documentació establerta a l'efecte, ja sigui mitjançant la petició de bestreta i/o
justificació.
11.- DONAR COMPTE D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 12 DE MARÇ DE 2008, DE
CONTRACTACIÓ DE PERSONAL:
Sra. Montse Ayats: és evident que es tracta de donar compte i, per tant, no s’ha de votar
la proposta, i evidentment estem d’acord que es cobreixin les baixes, però volem que
consti en acta que un dels motius que s’exposen al decret de l’alcalde per aquest
nomenament, és l’assignació de les tasques de notificador municipal el caporal Genís
Horno des de l’any 2007 han incrementat les dificultats per
mantenir un
desenvolupament òptim dels serveis policials al municipi; nosaltres en un dels plens vàrem
treure aquest tema i des de la regidoria se’ns va dir que el fet que la policia fes les tasques
de notificació en alguns casos, no dificultava les seves feines i l’informe, d’alguna
manera, contradiu allò que se’ns va dir.
Sr. Pere Galobardes: No ben bé: en el sentit que evidentment si que és un augment de
feina i el que estem fent és contractat una persona, i també per als serveis ordinaris de
policia i esperant que quan estigui aquest tema solucionat –ja ha passat un any- des de
recursos humans ja es pugui procedir a la solució definitiva d’aquest tema.
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Per resolució de l’alcaldia de data 12 de març de 2008, es va contractar un agent d ela
policia local; resolució de la qual se’n dóna compte al ple, per al general coneixement,
per tal de donar compliment a les disposicions vigents en matèria de règim local:
Àrea d’Administració i Hisenda/ 19/2008 RH
RRHH/JHP/lds
Contractació urgència Agent Policia Local
DECRET DE L’ALCALDE
Torelló, 12 de març de 2008
Atès que la plantilla de la Policia Local de Torelló s’ha ressentit últimament de baixes mèdiques i de canvi
d’assignació de tasques de diversos agents.
Vist l’informe de l’inspector, Cap de la Policia Local de Torelló, emès al respecte, el qual posa de manifest,
entre altres qüestions, que les baixes mèdiques de diversos agents, la baixa definitiva de la plantilla per canvi
de destinació del caporal en pràctiques Fèlix Jimenez i l’assignació de les tasques de notificador municipal el
caporal Genís Horno des de l’any 2007 han incrementat les dificultats per mantenir un desenvolupament
òptim dels serveis policials al municipi.
Atès que en aquests moments hi ha 4 agents en situació d’incapacitat laboral, alguns d’ells amb baixes
molt llargues, les quals s’han anat assumint amb els efectius propis, si bé es fa necessari incorporar amb
urgència almenys un agent per tal de poder continuar prestant correctament els serveis que té assignats
la Policia Local.
Existeix consignació pressupostària per poder atendre aquest nomenament.
Vist que l’informe de la responsable de Recursos Humans de l’Ajuntament de Torelló de data 12 de març de
2008.
Vist el que disposen els articles 51.1.h) i o) i 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local
de Catalunya i 55.f), 94.3 i 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals i altres disposicions aplicables,
Atesos els articles 31.2, 32.1, 33, 35 i 38 del Decret 233/2002, de 25 de setembre pel qual s’aprova el
Reglament d’Accés, Promoció i mobilitat de les policies locals,
És per tot això que de conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 de
Bases de règim local legislació vigent en matèria de règim local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel
que s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, RESOLC:
1r. NOMENAR interinament amb caràcter de màxima urgència, com a agent interí, escala d’administració
especial, sotescala serveis especials, categoria agent de policia, al Sr. RAUL DANIEL GARROTE
MONTANUY, a partir del dia 17 de març de 2008, per tal de substituir la baixa del Sr. Joaquim Piquer. El
Sr. Garrote cessarà per la incorporació del Sr. Piqué o per qualsevol dels supòsits previstos a l’article 7 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei de les entitats locals i a
l’article 33 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i
mobilitat de les policies locals. En qualsevol cas aquest nomenament no podrà tenir una durada superior a 3
mesos.
2n. INFORMAR al Sr. GARROTE que té dret a percebre el 100 per 100 de les retribucions bàsiques,
exclosos els triennis, i el 100 per 100 de les retribucions complementàries corresponents al lloc de treball
que ocupi (excloses les que estiguin vinculades a la condició de funcionari de carrera). La jornada de treball
serà la jornada completa ordinària i el règim horari serà el que té assignat el lloc de treball al qual s'incorpori
l'interí. Les funcions seran les específiques del lloc de treball que es desenvolupi dins de la dependència o
servei al qual es destini el nomenat interinament.
3r. NOTIFICAR aquest nomenament a l’interessat, perquè prengui possessió del càrrec.
4rt. AFILIAR-LO o donar-lo d’alta (el que correspongui) en el Règim General de la Seguretat Social.
5è.- DONAR COMPTE d'aquest nomenament al Ple de l'ajuntament en la primera sessió que tingui i
publicar-ho en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 35.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre.
6è.- NOTIFICAR aquesta Resolució a la Intervenció municipal, al Cap de policia local de Torelló i a la
responsable de Recursos Humans.
Ho mana i signa l’alcalde en el lloc i data indicats. Davant meu, la secretària accidental, que en dona fe.
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PROPOSTES AMB VOTACIÓ
12.- APROVAR LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER A LA POSADA A DISPOSICIÓ DEL PROGRAMARI-APLICACIÓ
GESTIÓ DE RECINTES ESCÈNICS (GRE):
A proposta de la Comissió Informativa de serveis a la persona, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR la signatura d’un conveni de col·laboració entre la Diputació de
Barcelona i l’ajuntament de Torelló, per a la posada a disposició del programari-aplicació
GESTIÓ DE RECINTES ESCÈNICS (GRE), d’acord amb el text que es transcriu a continuació:
Conveni de col·laboració
Entre la Diputació de Barcelona i l’ajuntament de Torelló
Per a la posada a disposició del programari-aplicació
GESTIÓ DE RECINTES ESCÈNICS (GRE)
I.
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, l’Il·lm. Sr. José Manuel González Labrador, president delegat de l’Àrea de Cultura de la
Diputació de Barcelona, en nom i representació d’aquesta, en virtut de les facultats que li són conferides,
assistit pel secretari delegat de la Corporació, el Sr. Jaume Miralles i Via.
De l’altre, l’Il.lm. Sr. Miquel Franch i Ferrés, alcalde de l’ajuntament de TORELLÓ, assistit per la sra. Julita
La Haba Plans, secretària accidental de l’ajuntament.
II.
ANTECEDENTS
I. Que la Diputació de Barcelona, mitjançant el Servei de l’Oficina de Difusió, té com a objectiu la millora i el
reforçament de la gestió municipal de les polítiques de difusió escènica i municipal amb criteris de
professionalitat i qualitat.
II. Que l’Oficina de Difusió Artística assisteix des de l’any 1996 a les programacions professionals de difusió
artística a través del programa Circuit Municipal d’Espectacles.
III. Que l’Oficina de Difusió Artística ha consultat en els darrers cinc anys els gerents dels principals espais
escènics de la província de Barcelona sobre les necessitats de millora en la gestió dels equipaments
escènics i musicals.
IV. Per decret de la presidència de 30 d’abril de 1997, s’acordà la posta en marxa del servei telemàtic dins
l’entorn WEB de la Diputació de Barcelona. Dins d’aquest entorn web s’inclou informació dels diferents
programes que la Diputació de Barcelona treballa conjuntament amb els municipis de la província, i a la
vegada els responsables municipals poden gestionar directament determinats productes, com ara el padró
municipal o la programació cultural, per citar alguns exemples.
V. Entre els productes que es treballen conjuntament amb els municipis de la província hi ha les accions
d’informació i suport a les programacions professionals d’espectacles mitjançant el web Escenari i
l’Aplicació Difusió Artística Municipal de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona.
VI. Per millorar aquesta metodologia, la Diputació de Barcelona ha elaborat un nou programari per a la
gestió de recintes escènics i de les seves programacions, com un instrument que faciliti la gestió dels
equipaments escènics (teatres, auditoris i sales polivalents) i les activitats que s’hi recullen.
VII. Atès que és voluntat del Servei de l’Oficina Difusió Artística la posada a disposició als diferents ens
locals de la província, del nou programari per tal de facilitar la gestió d’escenaris i programacions i la
promoció de públics.
VIII. Atès que l’Ajuntament de TORELLÓ ha manifestat el seu interès en utilitzar el programari Gestió de
Recintes Escènics GRE elaborat per la Diputació de Barcelona.
IX. Atès que el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial
Decret 781/1986, de 18 d’abril, en relació a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, així com els articles 91 a 93 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, i, en general, de foment i administració dels interessos peculiars
de la província, essent una de les formes de cooperació, segons l’article 30.6.h) del Reial Decret
781/1986, la subscripció de convenis administratius.
Per tot l’exposat, les parts acorden voluntàriament formalitzar el present conveni en base als següents
PACTES
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Primer.- És objecte d’aquest conveni la col·laboració entre la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina
de Difusió Artística de l’Àrea de Cultura, i l’ajuntament de TORELLÓ per a la posada a disposició i
utilització per part de l’ajuntament de TORELLÓ del programari de Gestió de Recintes Escènics GRE,
elaborat per la Diputació de Barcelona.
Segon.- Per dur a terme l’objecte d’aquest conveni, la Diputació de Barcelona, a través de l’Oficina de
Difusió Artística, posarà a disposició de l’ajuntament TORELLÓ el programari de Gestió de Recintes
Escènics GRE.
El programa de Gestió de Recintes Escènics estarà ubicat al servidor de Diputació de Barcelona i
l’ajuntament TORELLÓ, podrà accedir a través d’un accés telemàtic que s’habilitarà a l’efecte.
Tercer.- L’ajuntament de TORELLÓ utilitzarà l’esmentat programari per a gestionar l’activitat dels espais
escènics del municipi i les estratègies de promoció de públics, d’acord amb les instruccions i normes d’ús
elaborades per la Diputació de Barcelona i nomenarà un Administrador únic de les dades al municipi. En cas
que l’Ajuntament encomani la gestió del sistema a una altra entitat pública o privada aliena, sol·licitarà a la
Diputació de Barcelona, mitjançant un escrit firmat per l’Alcalde o persona en qui delegui, l’accés
corresponent, la qual cosa no implica que l’Ajuntament deixi de ser Responsable de les dades del municipi.
L’entitat es considerarà automàticament dins la xarxa d’usuaris del GRE al Circuit Municipal d’Espectacles, i
a tal efecte, gaudirà de tots els serveis que ofereix el programari.
Quart.- Donat que en el desenvolupament de les accions de gestió de l’activitat dels espais escènics i de
promoció de públics cap els espectacles i concerts, es produeix el tractament automatitzat de dades
personals, per aquestes actuacions cal complir amb els requeriments de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i especialment:
1. L’ajuntament de TORELLÓ, serà el responsable del fitxer i Diputació de Barcelona l’encarregada del
tractament, i es comprometen a complir els requeriments normatius previstos a la Llei Orgànica 15/99,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD).
2. La Diputació de Barcelona farà el tractament de les dades d’acord amb les instruccions que tot seguit
es detallaran, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat qualsevol ús no autoritzat en aquest conveni,
o en les instruccions expresses que li siguin comunicades per part de l’ajuntament o entitat a qui
l’ajuntament encomani la gestió de les dades. El tractament de les dades personals es durà a terme
d’acord amb les previsions següents:
2.1. Les dades facilitades, únicament seran utilitzades per a la tasca de gestió dels equipaments de
difusió artística (teatres, auditoris i sales polivalents) del municipi de TORELLÓ, les activitats que
s’hi desenvolupen i les estratègies de promoció de públics, així com qualsevulla altra,
expressament autoritzada per l’ajuntament.
2.2. La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades, sistemes i equips que intervinguin
en el tractament de les dades de caràcter personal, així com el deure de secret atribuïble a totes
les persones que intervinguin en qualsevol de les fases del tractament, d’acord amb les previsions
establertes a l’art. 10 de la LOPD.
2.3. La Diputació de Barcelona, adoptarà les mesures de seguretat previstes en el Reglament de
mesures de seguretat, aprovat pel R.D. 994/1999, d’11 de juny.
En concret haurà de contemplar i implementar les mesures de seguretat del nivell Bàsic,
previstes en el Reglament de mesures de seguretat, aprovat pel RD 994/1999, les quals es
concreten, entre d’altres, en les següents:
2.3.1.
Elaborar el document de seguretat de nivell Bàsic, en el qual hi constaran les mesures de
seguretat i els procediments tècnicoadministratius que s'implementaran per garantir la
seguretat de les dades i els sistemes en què es continguin.
2.3.2.
Existència d’un procediment d’assignació, distribució i emmagatzematge de contrasenyes
que garanteixi la seva confidencialitat i integritat.
2.3.3.
Existència d’un registre d’usuaris amb les autoritzacions d’accés als sistemes d’informació i
amb indicació del nivell d’accés autoritzat.
2.3.4.
Justificació escrita per donar accés a fitxers i aplicacions que tractin dades de caràcter
personal.
2.3.5.
Identificació del tipus d’informació continguda en els suports informàtics, inventari dels
suports i emmagatzematge amb control d’accés.
2.3.6.
Autorització del responsable del fitxer per treure fora de les instal·lacions suports que
continguin dades de caràcter personal.
2.3.7.
Realització setmanal de còpies de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter
personal. Les còpies, donat que les dades estan al servidor de Diputació de Barcelona,
serà l’encarregada de realitzar les còpies de seguretat.
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2.3.8.

Registre d’incidències en el funcionament de les aplicacions que tractin dades de caràcter
personal (tipus d’incendi, data i hora en què s’ha produït, persona que la notifica, persona
que la registra, efectes derivats).
2.3.9.
Autorització escrita del responsable del fitxer per a la recuperació de dades a partir d’una
còpia de seguretat, quan aquesta no vingui motivada per una necessitat en el manteniment
de la plataforma de gestió.
2.4. La Diputació de Barcelona podrà contractar a una empresa per realitzar el manteniment del
programa vetllant pel compliment de la protecció i confidencialitat de les dades.
2.5. Previ el compliment de les mesures de seguretat que exigeixin les normes legals sobre el secret
estadístic, la Diputació de Barcelona podrà fer explotacions amb finalitats estadístiques de les
dades no personalitzades del programa de gestió de recintes escènics del municipi TORELLÓ
La Diputació de Barcelona podrà conservar un subconjunt de dades dissociades per a la realització
d’estudis o estadístiques. En qualsevol cas les dades objecte de tractament estaran
despersonalitzades i es garantirà la seva total confidencialitat.
2.6. La Diputació de Barcelona procedirà a retornar totes les dades de què disposi i que estiguin
vinculades a l’activitat objecte del programa de Gestió de Recintes Escènics, tant les
emmagatzemades en suports informàtics com les que es trobin en suport paper, un cop finalitzada
la vigència del programa.
2.7. Correspondrà a l’ajuntament com a responsable del fitxer, declarar per part de l’ajuntament i tenir
els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, degudament legalitzats i
registrats en el Registre de fitxers de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, inscripció que s’haurà de produir preceptivament amb
anterioritat a l’execució del programa de Gestió de Recintes Escènics.
Cinquè.- L’ajuntament de TORELLÓ es compromet a fer constar que la Metodologia-programari del GRE
Gestió de Recintes Escènics és propietat de la Diputació de Barcelona quan en faci qualsevol ús amb
projecció externa.
Sisè.- La Diputació de Barcelona no autoritza a l’ajuntament a modificar o alterar de cap manera la
Metodologia-programari del GRE Gestió de Recintes Escènics ni a efectuar-hi qualsevol altra transformació,
sense el seu permís exprés per escrit.
Setè.- La gratuïtat de la present posada a disposició de la Metodologia-programari GRE es contrau a
aquesta i no vincula futures cessions.
Vuitè- El conveni serà vigent des de la seva formalització i per un període de quatre anys. Posteriorment, el
conveni es renovarà automàticament per períodes anuals, excepte en el cas que alguna de les dues parts
notifiqui a l’altra part, per escrit, la seva voluntat de no renovar-lo, amb un mínim de trenta dies abans de la
data de finalització del període en curs.
Novè.- El present conveni té caràcter administratiu, obliga a les entitats intervinents des de la seva signatura
sense suposar en cap cas la renúncia a les competències pròpies de cadascuna d’elles, i, en tot allò no previst
en el seu clausulat específic es regirà per:
a. Les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú;
b. La legislació i la reglamentació comunes i vigents de règim local, i, específicament, en matèria
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya;
c. El Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
propietat intel·lectual, i normativa concordant i de desenvolupament.
Desè.- El conveni s’extingirà o podrà deixar-se sense efectes per les causes següents:
a.
Per la realització del seu objecte o per l’expiració del seu termini de vigència sense abastar-lo
b.
Per mutu acord d’ambdues parts
c.
Per incompliment d’alguna de les seves clàusules
d.
Per denúncia d’alguna de les parts
e.
Les demés que legalment procedeixin
La part que pretengui resoldre el present contracte sobre la base d’un incompliment, haurà de posar-ho en
coneixement de l’altra part per escrit en el termini d’un mes indicant la causa de la resolució.
I en prova de conformitat i acceptació, ambdues parts signen el present conveni per duplicat, en el lloc i la
data indicats a l’encapçalament.
Per part de Diputació de Barcelona
President delegat de l’Àrea de Cultura
de la Diputació de Barcelona
José Manuel González Labrador

Per part de l’ajuntament de TORELLÓ
L’alcalde
Miquel Franch Ferrés
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El secretari delegat
Jaume Miralles i Via

La secretària accidental
Julita La Haba Plans

Segon.- AUTORITZAR el Sr. MIQUEL FRANCH i FERRÉS, Alcalde President de l’Ajuntament de
Torelló, per a la signatura de tota la documentació necessària per a l’efectivitat del present acord.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona i a la regidoria de cultura.

13.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A
L’A.C.A.:
Donat que en data 27 de febrer de 2008 es va dictar una resolució de l’Alcaldia de
sol.licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua dintre de la convocatòria de
subvencions adreçades als municipis connectats a xarxes d’abastament supramunicipals.
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:
“Vista la convocatòria de la convocatòria de subvencions adreçades als municipis
connectats a xarxes d’abastament supramunicipals per fer front a les despeses
derivades de la recuperació urgent de captacions en desús mitjançant resolució
MAH/92/2008, de 9 de gener, publicada al D.O.G.C. de 28 de gener de 2008,
Atès que l’Ajuntament de Torelló vol sol.licitar una subvenció a l’Agència Catalana de
l’Aigua dintre de la convocatòria de subvencions adreçades als municipis connectats a
xarxes d’abastament supramunicipals per fer front a les despeses derivades de la
recuperació urgent de captacions en desús,
Donat que per presentar la sol.licitud cal aportar un acord de sol.licitud de l’òrgan
competent,
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local legislació vigent en matèria de règim
local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei
municipal de règim local de Catalunya,
HE RESOLT
Primer.- SOL.LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció dintre de la
convocatòria de subvencions adreçades als municipis connectats a xarxes
d’abastament supramunicipals per fer front a les despeses derivades de la recuperació
urgent de captacions en desús.
Segon:- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la propera
sessió que tingui lloc.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua i als departaments
d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.”
NOTIFICAR la present resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua i als
Segon.departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.
14.- APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL
LLOGUER SOCIAL EN EL MUNICIPI DE TORELLÓ:
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Sr. Miquel Franch: Com us fixeu, estem signant convenis amb el Departament de Medi
Ambient i Habitatge, bàsicament per dotar de contingut la propera obertura de l’oficina
d’habitatge i aquest és un conveni més, en què ja vàrem manifestar en el seu moment
davant el Departament d’Habitatge, l’interès de l’ajuntament en signar aquest conveni
de mediació per a lloguer social.
Per cert: ja tenim algun propietari que s’ha posat en contacte amb l’ajuntament,
interessat en aquest sistema.
Sr. Jordi Casals: Nosaltres ens felicitem, ja que en el seu moment, quan es va parlar de
l’Oficina Local d’habitatge ja vàrem dir que era necessari dotar-la del servei de mediació
en lloguer social i a més, és un foment de l’habitatge de lloguer; nosaltres creiem que les
polítiques públiques de l’habitatge han d’anar per aquesta línia i, d’altra banda, dir que
sobretot es tingui cura en el servei de captació, ja que és el bàsic per tal que aquestes
borses de mediació de lloguer social funcionin, sobretot amb el perfil de la persona que
s’encarregui d’aquesta captació: que tingui les habilitats necessàries per portar-ho a
terme amb eficàcia.
A proposta de la Comissió Informativa d’urbanisme i territori, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR la signatura d’un conveni entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant Adigsa, i l’ajuntament de Torelló, per la gestió del programa de
mediació per al lloguer social en el municipi de Torelló, d’acord amb el text que es
transcriu a continuació:
Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant Adigsa, empresa pública, adscrita al Departament de Medi Ambient i
Habitatge, l’Ajuntament de TORELLÓ, per la gestió del Programa de mediació per al lloguer
social en el municipi de TORELLÓ.
Barcelona, ……de………………de 2008
REUNITS
D’una banda el senyor Frederic Linares i Aguilar, conseller delegat d’Administració, Promoció i Gestió, S.A.
(ADIGSA), empresa pública de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom i representació de l'esmentada
empresa, segons nomenament de data 29 de desembre de 2006.
D’una altra, el senyor/a MIQUEL FRANCH i FERRÉS, alcalde/president de l’Ajuntament/Torelló, assistit en
aquest acte per la senyora Julita La Haba i Plans, secretària accidental de l’Ajuntament de Torelló.
Les parts formalitzen aquest conveni per crear/recolzar la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social que formarà
part de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, en base als següents:
ANTECEDENTS
I.

II.

El Departament de Medi Ambient i Habitatge, en l’exercici de les competències en matèria
d’Habitatge, ha impulsat el Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’actualització del Pla per al Dret a
l’Habitatge 2004-2007, amb el qual s’implementa el Programa de Mediació per a l’habitatge de lloguer
social i el parc desocupat. Aquest Decret s’ha acordat prorrogar l’any 2007, segons el Decret
288/2007 de 24 de desembre.
Un dels eixos prioritaris del Decret 244/2005 és l’accés a l’habitatge en règim de lloguer a preus
assequibles. Amb aquesta finalitat, s’ha posat en marxa la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social per
incrementar l’oferta de lloguer a preus moderats i atendre així la població amb ingressos més baixos,
donant suport i coordinant les borses locals d’habitatge per al lloguer social, avui existents, i impulsant
la creació d’altres de noves per cobrir tot el territori de Catalunya.
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III.

En l’article 46, apartats 3 i 4, s’estableix que la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social serà gestionada
i coordinada per ADIGSA, i que les tasques de la Xarxa s’establiran mitjançant conveni entre el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Adigsa i les borses locals d’habitatge.
IV. L'article 49 preveu que les borses d’habitatge per al lloguer social municipals o supramunicipals, puguin
ser gestionades directament per l'administració local, mitjançant una entitat municipal o
supramunicipal, o mitjançant una entitat gestora. Sigui quina sigui la modalitat de gestió, el Decret
preveu que el Departament de Medi Ambient i Habitatge faci una aportació específica pels serveis de
mediació prestats.
V. D’altra banda, el capítol VI del referit Decret posa en marxa un programa per a la prevenció de
l'exclusió social residencial, mitjançant la concessió d’ajuts per pagar el lloguer a famílies amb risc
d’exclusió residencial.
VI. En relació a l’esmentat programa, l’article 44.1 preveu que en els supòsits de sol·licitants d’ajuts al
lloguer previstos en els apartats c) i d) de l'article 42.1, les sol·licituds s’hauran de presentar a través
de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, de les entitats col·laboradores signants de convenis.
VII. Així mateix, en l’article 45.1 es preveu la subscripció de convenis de col·laboració amb entitats o
organismes l’activitat habitual dels quals és la mediació en el lloguer residencial, perquè donin suport a
llogaters que tenen dificultats per gestionar els ajuts al lloguer, i perquè tramitin, gestionin i, si s’escau,
abonin, els ajuts previstos en el capítol 6, de prevenció de l’exclusió social residencial.
VIII. En el mateix Decret l'article 56, estableix un programa de cessió d’habitatges desocupats, per ser
gestionats per ADIGSA o pels ens gestors de les borses d’habitatge per al lloguer social, a fi que
aquests habitatges siguin arrendats a preus moderats.
IX. En l’àmbit de l’exercici de les competències que li són pròpies, els municipis i demés ens locals tenen
un important paper a desenvolupar en l’àmbit de les polítiques d’habitatge.
X. El R.D. 1472/2007, de 2 de novembre, regula la Renda Bàsica d’Emancipació amb ajuts adreçats als
joves de 22 a 30 anys. La Secretaria d’Habitatge ha subscrit un conveni amb el Ministerio de la Vivienda
per desenvolupar la gestió d’aquests ajuts a Catalunya, mitjançant la Xarxa de Mediació.
Amb la finalitat de col·laborar en la creació /manteniment i desenvolupament de la Borsa d’Habitatge per al
Lloguer Social i atendre coordinadament les accions adreçades a facilitar l’accés a l’habitatge a les persones o
unitats de convivència que demostrin necessitat d’un habitatge i, d’acord amb el Decret 244/2005, el Decret
Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre i els articles 6 i 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
ACORDS
Primer. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de relacions entre ADIGSA, empresa pública de la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament/de Torelló, per a la creació / manteniment i desenvolupament de la Borsa
d’Habitatge per al Lloguer Social al municipi de Torelló, i formalitzar la col·laboració entre les
Administracions Públiques signatàries així com l’encàrrec de gestions, segons allò que preveu la llei 30/1992,
de 26 de novembre.
Segon. Entitat col·laboradora
L’Ajuntament de Torelló, a través de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social establerta en l’esmentat
municipi/comarca, es constitueix /es manté com a en entitat col·laboradora de l’Administració de la Generalitat
per tramitar i gestionar les sol·licituds de subvencions i, si s’escau, el pagament dels ajuts dels programes
previstos en els articles 42 a 58, del Decret 244/2005, de 8 de novembre, d’acord amb el que es preveu en
aquest conveni.
Tercer. Compromisos d’Adigsa, empresa pública de la Generalitat de Catalunya
1.
Adigsa aportarà a la Borsa per al lloguer Social:
1.1. Una quantia de 450 € per contracte de cessió o de lloguer signat, o per habitatge obtingut, gestionat i
cedit a Adigsa per destinar-lo a lloguer, que compleixi els requisits establerts a l’article 50.2,a) del Decret
244/2005, i amb les següents condicions:
a)
Que hagi transcorregut un mínim de tres mesos de vigència.
b) Que l’arrendatari estigui al corrent de les rendes de lloguer o, en el seu defecte, tingui un acord
amb el propietari.
c)
Que no s’hagin executat les pòlisses d’assegurança.
d) Que s’acrediti per part de la Borsa el seguiment del compliment del contracte i la resta de
normes generals de convivència per part del llogater.
1.2 Una quantia de 200 euros pel seguiment tant del contracte de cessió o de lloguer signat des de la Borsa,
com de l’habitatge obtingut, gestionat i cedit a Adigsa per destinar-lo a lloguer per cada un dels anys
posteriors al de signatura.
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1.3 Una quantia 50 euros per als ajuts al lloguer tramitats.
1.4 Aquestes aportacions, restaran condicionades a l’existència de crèdit o dotació pressupostaria suficient
per atendre els compromisos derivats d’aquest conveni de col·laboració.
2. Posar a disposició de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social assegurances multirisc de la llar i de
caució per a tots els habitatges que llogui d’acord amb els requisits del Decret 244/2005.
3. Fer el seguiment i control dels habitatges que la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social obtingui cedits de
propietaris.
4. Establir el sistema de gestió per dur a terme obres de rehabilitació en els habitatges llogats o cedits a
través de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social, o cedits a la pròpia Adigsa quan els propietaris no
vulguin o no les puguin realitzar.
5. Posar a disposició de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social una eina telemàtica de funcionament en
xarxa, com a suport de la gestió de la Borsa.
6. Donar suport formatiu al personal de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social per al desenvolupament
adequat de les seves tasques professionals.
7. Establir un sistema de seguiment i de valoració de la qualitat de la gestió de la Borsa d’Habitatge per al
Lloguer Social i celebrar reunions periòdiques a fi d’avaluar els resultats i impulsar noves propostes.
8. Posar a disposició de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social els diferents acords i convenis que signi
amb institucions i entitats a fi de potenciar la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social.
9. Coordinar i gestionar la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, segons allò que disposa la disposició
addicional primera, lletres b) i c) del Decret 573/2006, de 19 de desembre.
Quart. Compromisos de l’Ajuntament, a exercir a través de la Borsa d’Habitatge per al
Lloguer Social
1. Impulsar i facilitar la signatura de contractes de lloguer a preus per sota de mercat lliure per a unitats
arrendatàries que compleixin els requisits de l’article 47 del Decret 244/2005, mitjançant la realització
dels següents serveis:
a)
Recepció de sol·licituds i informació sobre el programa de la Xarxa de Mediació per al Lloguer
Social, i altres mesures de foment de l’habitatge social contemplades al Decret 244/2005.
b) Assessorament jurídic i tècnic sobre habitatge i sobre la normativa aplicable als contractes de
lloguer.
c)
Captació d’habitatges a partir d’un bon coneixement del mercat, de la difusió dels programes
d’ajuts, i d’entrevistes amb propietaris i administradors de finques.
d) Conciliació entre l’oferta de l’habitatge i la demanda.
e) Visita als habitatges oferts per comprovar-ne el seu estat de conservació i el seus equipaments.
f)
Signatura, gestió i supervisió de contractes, i tractament de la documentació, gestió de les
fiances; sol·licitud i seguiment de les assegurances de caució i multirisc.
g)
Tractament informàtic obligatori de les dades a partir de les eines telemàtiques pròpies de la
Xarxa de Mediació per al Lloguer Social corresponents a la gestió de les Borses i a la tramitació
dels ajuts.
h) Seguiment de l’estat de la relació contractual entre propietaris i llogaters.
i)
Seguiment de la tramitació de les sol·licituds d’ajuts i subvencions de les quals puguin beneficiarse les parts implicades, amb la comprovació prèvia de la situació dels sol·licitants.
2. Tramitar i gestionar les sol·licituds d’ajuts a llogaters, objecte d’aquest Conveni.,
3. Tramitar i gestionar les sol·licituds de subvenció dels propietaris d’habitatges llogats o cedits a la Borsa
d’Habitatge per al Lloguer Social, per a les obres realitzades per posar al dia l’habitatge, d’acord amb el
que preveu l’article 50 del Decret 244/2005.
4. Dur a terme o col·laborar amb ADIGSA en la realització d’obres de rehabilitació en els habitatges que
es lloguin o s’obtinguin per cessió dels propietaris, quan aquests no puguin realitzar-les directament.
5. Aplicar les propostes i acords del Comitè de Pilotatge de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social
establert a l’article 49.5 del Decret 244/2005, amb la finalitat que es pugui dur a terme la verificació i
avaluació del funcionament de la Xarxa de Mediació per al Lloguer social.
6. Col·laborar amb ADIGSA en el seguiment i valoració de la qualitat de la gestió de la Borsa d’Habitatge
per al Lloguer Social, facilitant la informació que se li requereixi amb aquest objectiu, i fent un bon ús de
les eines que a aquest fi es determinin, així com amb l’elaboració d’informes periòdics sobre la marxa i
funcionament.
Cinquè. Compromisos directes de l’Ajuntament
1.
Fer-se càrrec de les despeses de la posada en marxa i funcionament de la Borsa d’Habitatge per al
Lloguer Social: infraestructura adequada, recursos humans, recursos materials, eines informàtiques i
totes aquelles necessàries per al normal desenvolupament d’una oficina amb atenció al ciutadà.
2.
Comunicar a ADIGSA:
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2.1

Les modificacions que en un futur es puguin realitzar respecte la modalitat de gestió de la
Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social que s’ha constituït.
2.2
L’obtenció d’altres aportacions o ajuts que rebi per a la mateixa finalitat, procedents de
qualsevol de les administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals.
2.3
Qualsevol alteració en les condicions pactades en aquest conveni.
Sisè. Finançament
1. Adigsa, tramitarà el pagament de la despesa originada pels serveis que presti l’Ajuntament/Consell
comarcal a través de la Borsa, d’acord amb els càlculs que s’estableixen a continuació.
a) Pagament fix per serveis mínims de la Borsa
Adigsa farà un pagament d’import de........................euros per exercici, per cobrir les despeses dels serveis
mínims d’atenció ciutadana i assessorament relacionats amb els programes i ajuts de la Xarxa de Mediació
per al Lloguer Social, i pels ajuts per al pagament de lloguers.
Aquests imports s’estableixen per cobrir part de la despesa del personal que s’assigna a la Borsa per
realitzar aquestes tasques i d’acord amb el nombre d’habitants als que potencialment la Borsa donarà servei
(Annex 1)
b) Pagament en funció del nombre de tràmits i serveis realitzats
Adigsa farà un pagament anual addicional a l’anterior que tindrà en compte el nombre d’expedients, gestions
i tràmits, a més de les mediacions pel lloguer social, d’acord amb els barems següents, IVA inclòs:
1. Mediació lloguer social.............................................................450 euros
2. Seguiment mediació lloguer social...........................................200 euros
3. Tramitació ajuts per al pagament lloguer..................................50 euros
Setè. Tramitació dels pagaments
1. La tramitació del pagament de les quantitats esmentades en el pacte anterior es realitzarà de la següent
manera:
a) Primer pagament
Aquest pagament es farà per l’import de.............. euros, un cop signat aquest conveni per a l’any 2008, i en el
primer trimestre de cada exercici, si es produeix la pròrroga prevista al pacte dotzè. Aquest pagament es
justificarà mitjançant factura.
b) Pagaments posteriors:
Els pagaments posteriors es farà un cop acreditada l’activitat de la Borsa, mitjançant la presentació a Adigsa
de les factures justificatives de les activitats realitzades on es farà constar el nombre de mediacions
realitzades, com també les referents a d’altres serveis pactats en aquest conveni, i un cop contrastada amb
les dades que disposi ADIGSA.
A més, certificació de justificació de l’activitat. Tant pel que fa al personal adscrit a la Borsa com per les
gestions de medició i ajuts tramitades. Aquesta certificació es presentarà a Adigsa, abans del 15 de
novembre de cada any.
Vuitè. Publicitat
En un lloc visible de l’oficina on estigui ubicada la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social es mostrarà que el
servei de mediació és fruit de la col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló, l’empresa XXXXXXXXXX, la
Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
l’empresa pública Adigsa, i si s’escau, d’altres Administracions Públiques.
Així mateix, en tota la difusió i publicitat que es faci de la Borsa d’Habitatge per al Lloguer Social es farà
constar, de manera clara i explícita, la procedència dels ajuts públics.
Novè. Seguiment
El Comitè de Pilotatge de la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social farà el seguiment d'aquest conveni i
farà les propostes que estimi convenients per a la interpretació, modificació, aplicació, execució i, en el seu
cas, resolució del present conveni.
Desè. Resolució de controvèrsies
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment d’aquest conveni, seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Onzè. Vigència i eficàcia
El present conveni té vigència fins el 31 de desembre de 2008 i podrà ser prorrogat, per mutu acord, prèvia
petició per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un preavís d’un mes del
venciment.
I, en prova de conformitat i d’acceptació, les parts signen el present document, en dos exemplars i a un sol
efecte.
Frederic Linares i Aguilar
Conseller-Delegat d’Adigsa,

l’Ajuntament
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Empresa Pública de la
Generalitat de Catalunya
ANNEXOS
Annex I
Taula d'aportacions inicials a percebre per les Borses de Mediació pel Lloguer Social establertes en funció de
la població corresponent als territoris dels ajuntaments dels quals depengui la Borsa (*):
Pagament fix
Amb menys de 10.000 habitants
Entre 10.000 i 20.000 habitants
Entre 20.000 i 50.000 habitants
Entre 50.000 i 100.000 habitants
Amb més de 100.000 habitants

10.000 €
12.000 €
15.000 €
20.000 €
25.000 €

Taula d'aportacions inicials a percebre per les Borses de Mediació pel Lloguer Social establertes en funció de
la població corresponent als territoris dels Consells Comarcals o acords supramunicipals dels quals
depengui la Borsa (*):
Pagament fix
Amb menys de 10.000 habitants
Entre 10.000 i 20.000 habitants
Entre 20.000 i 50.000 habitants
Entre 50.000 i 100.000 habitants
Amb més de 100.000 habitants

Oficina Comarcal
22.000 €
22.000 €
22.000 €
25.000 €
25.000 €

(*) valors amb IVA inclòs.
15.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ “LA CREU II”
Atès l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de l’aprovació
definitiva de la modificació puntual, de 28 de febrer del 2008, que supedita la publicació
a la presentació d’un text refós, per triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorpori dues
prescripcions més, i que són:
1.1 Cal ajustar la superfície i percentatge de sòl destinat a equipaments públics i espais
lliures de la fitxa urbanística del sector del Pla parcial la Creu UU, d’acord amb els
estàndards mínims que determina la legislació urbanística d’aplicació.
1.2 Cal esmenar del document de memòria el punt 2.2 –Proposta de la modificació
puntual, apartat 3) i, el punt 2.3 –Document a modificar, apartat A), per tal de fer
constar la normativa i fitxa urbanística que es modifica.
Vist el text refós de la Modificació Puntual de la Revisió del Pla general d’ordenació per
precisar el límit entre el sòl urbà i urbanitzable de “La Creu II”, redactada pels Serveis
Tècnics Municipals, en data 18 de març de 2008.
A proposta de la regidoria d’urbanisme, la Comissió Informativa d’urbanisme i territori,
sotmet al ple municipal, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- APROVAR el text refós de la Modificació Puntual de la Revisió del Pla general
d’ordenació per precisar el límit entre el sòl urbà i urbanitzable de “La Creu II”, redactada
pels Serveis Tècnics Municipals, d’acord amb la següent proposta:
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1) Modificar el límit de sòl urbà, incrementant en 513 metres quadrats totals la finca del
carrer del Montcada núm. 15 i el vial, com a sòl urbà.
2) Reduir aquesta superfície de 513 metres quadrats, l’àmbit del sòl urbanitzable “La Creu
II”.
3) Es modifiquen els articles del Pla General d’Ordenació, que afecten el sector del Pla
parcial La Creu II, d’acord amb la nova superfície, ajustant els percentatges de sòl
destinat a espais lliures i d’equipament.
Documents a modificar
Així doncs s’esmenaran de la revisió del Pla General, la següent documentació
A. DOCUMENTACIÓ ESCRITA:
Es modifiquen els quadres de sòl urbanitzable incorporats als articles 11 i 82 de la
normativa urbanística del pla general per incorporar-hi les modificacions en les seves
superfícies.
S’esmenarà la fitxa urbanística corresponent al Pla Parcial 10 “La Creu II” per
incorporar-hi les modificacions de la seva superfície.
B. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
S’esmenarà el plànol 01 “Estructura del Sòl Urbà i Urbanitzable marcant el límit del sòl urbà
d’acord amb els límits de propietat.
Segon.- TRAMETRE el text refós, per triplicat, degudament diligenciat, que inclou el text de
les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic i en format de
tractament de textos, en compliment de l’article 17.6 del reglament de la Llei
d’urbanisme i de l’ordre PTO/343/2005, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen els
requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic de les normes urbanístiques
de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per la seva aprovació definitiva.
16.-AUTORITZACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN RELACIÓ A UN CONVENI ENTRE EL
CONSORCI D’ADMINISTRACIÓ OBERTA ELECTRÒNICA DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, PER A L’EXPEDICIÓ TELEMÀTICA DE VOLANTS DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS
A proposta de la Comissió Informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- AUTORITZAR la Diputació de Barcelona, per a la realització de les gestions
necessàries per a l’acompliment dels pactes establerts en el conveni subscrit entre aquest
ens i el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya, en els termes que es
transcriuen a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA
ELECTRÒNICA DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PER A
L’EXPEDICIÓ TELEMÀTICA DE VOLANTS DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS
A Barcelona, a 10 de gener de 2006
REUNITS
D’una part, l’Hble. Sr. Joan Carretero i Grau, President del Consorci Administració Oberta Electrònica de
Catalunya (consorci AOC), que actua de conformitat amb les facultats conferides a l’article 11 dels seus
Estatuts, publicats per Resolució GAP/1392/2004, de 6 de juliol.
D’altra part, l’Il·lm. Sr. Antoni Fogué Moya, president delegat de l’Àrea de Govern Local de la Diputació de
Barcelona, assistit pel Sr. Josep M. Esquerda Roset, Secretari de la Corporació, en ús de les facultats que li
són conferides per l’article 92.3.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
MANIFESTEN
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I.

El projecte d’expedició telemàtica de volants del padró municipal d’habitants (d’ara endavant projecte
Padró) sorgeix d’una iniciativa conjunta de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret i el
ministeri d’Administracions Públiques de l’Administració General de l’Estat en el marc del projecte de
l’Administració Oberta de Catalunya.
II. L’objectiu del projecte Padró és evitar que el ciutadà hagi de presentar certificats o volants del padró
municipal d’habitants en paper en cap organisme públic o privat, i per aconseguir-ho es planteja oferir
un servei de col·laboració interadministrativa que faciliti l’intercanvi de la informació dels ciutadans
relativa al seu domicili de residència que es requereix per a la realització de diversos tràmits i gestions.
III. Aquest projecte va dirigit a tots els ajuntaments i administracions supramunicipals de Catalunya que
gestionen bases de dades del padró municipal d’habitants, bé directament o bé per delegació.
IV. En aplicació de l’article 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, les
diputacions poden gestionar les bases de dades del padró municipal d’habitants dels ajuntaments que
hagin delegat aquesta funció.
V. L’intercanvi de dades entre diferents entitats es realitzarà sempre donant compliment a la Llei de
Protecció de dades de caràcter personal i amb totes les garanties de seguretat de les transaccions
telemàtiques.
VI. El desenvolupament del projecte permet oferir dos tipus de serveis:
a. La comunicació telemàtica, per part d’un ciutadà, de les dades del seu domicili de residència a
Administracions Públiques i entitats privades.
b. La consulta telemàtica de volants del padró municipal d’habitants a petició d’una administració
pública, d’un ciutadà o d’entitats provades en el marc d’un tràmit o gestió que requereixi
l’acreditació del domicili de residència.
VII. La Diputació de Barcelona té interès en participar en aquest projecte per promoure l’intercanvi
telemàtic de volants del Padró municipal entre les Administracions públiques i entitats privades.
Per tot l’expressat, les parts acorden subscriure aquest conveni d’acord amb els següents,
PACTES
PRIMER.- Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració de les parts per a l’expedició telemàtica de volants del
padró municipal d’habitants, per tal que els ajuntaments que tenen encomanada la gestió del Padró municipal
d’habitants a la Diputació de Barcelona puguin oferir els serveis telemàtics de comunicació del domicili i de
consulta de volants del Padró municipal d’habitants.
SEGON.- Obligacions del Consorci AOC
El Consorci AOC es compromet a:
a) Prestar un servei d’assessoria informàtica, consistent en desenvolupar i lliurar a l’ens local les
especificacions tècniques per a la implantació del servei d’expedició telemàtica de volants del padró
municipal d’habitants (en endavant servei Padró).
b) Subministrar el programari client necessari per al funcionament del servei Padró.
c) Donar suport a la implantació del servei Padró en la infraestructura de la Diputació de Barcelona i en la
integració amb la base de dades del Padró municipal d’habitants.
d) Prestar els serveis de formació necessaris per a la correcta operació del servei padró per part del
personal de l’ens local.
e) Registrar i custodiar la informació detallada de totes les transaccions del servei Padró en relació amb:
dia i hora de la transacció, organisme i treballador públic que realitzen la sol·licitud, identificador del
ciutadà del qual es demanen les dades, descripció de les dades. Custodiar els registres de les
transaccions efectuades en virtut de la prestació del servei Padró intercanviades i finalitat de l’intercanvi
de les dades. La informació de les transaccions es facilitarà periòdicament a la Diputació de Barcelona.
f) Realitzar auditories de forma periòdica per tal d’assegurar que l’ús del servei Padró és correcte i s’ajusta
a les condicions i requeriments definits en aquest conveni. A petició de la Diputació de Barcelona o bé
del Consorci AOC es podrà demanar a l’organisme que hagi fet una sol·licitud del servei Padró la còpia
de l’expedient que justifica la consulta de dades.
g) Comunicar a la Diputació de Barcelona les modificacions del projecte i, en especial, la incorporació de
nous organismes amb la suficient antelació per assegurar la formació dels treballadors públics usuaris del
servei Padró.
TERCER.- Obligacions de la Diputació de Barcelona
La Diputació de Barcelona es compromet al compliment de les especificacions tècniques per a la prestació
del servei que li lliurarà el Consorci AOC, sempre que aquestes no siguin incompatibles ni amb els
estàndards ni amb la plataforma tecnològica utilitzats per aquella, i en concret:
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a)

Disposar i instal·lar pels seus propis mitjans o per tercers al seu càrrec, el programari de base i
maquinari d’acord amb les especificacions tècniques, assegurant-se de les tasques següents:
1. La configuració de les comunicacions amb elements externs en base a una capacitat de connexió a
Internet d’una qualitat mínima equivalent a una ADSL de 256 Kbps, així com la comunicació amb
les bases de dades corresponents d’acord amb les especificacions tècniques.
2. La configuració dels sistemes de seguretat, i en especial els tallafocs i antivirus, en els termes
establerts a les especificacions tècniques del Consorci AOC, sempre i quan no entrin en conflicte
amb la política de seguretat de la Diputació de Barcelona.
3. el manteniment i explotació del sistema, d’acord amb les especificacions tècniques que indiqui
l’AOC, sempre que siguin compatibles amb la política de la Diputació de Barcelona.
b) Nomenar i comunicar al Consorci AOC, un responsable de servei i un responsable tècnic per a la
gestió del projecte Padró.
c) Fer un ús correcte del servei, d’acord amb la documentació d’operació i de seguretat aportada pel
Consorci AOC.
d) Facilitar, si s’escau, l’accés del personal del Consorci AOC a les instal·lacions on es desenvolupin les
activitats d’instal·lació o integració del maquinari i el programari client del servei Padró, quan existeixi.
Aquest accés restarà subjecte a les limitacions i restriccions de seguretat que a aquest efecte té
establertes la Diputació de Barcelona.
e) Facilitar al consorci AOC la relació d’ajuntaments que a través seu utilitzaran el servei de comunicació
de volants d’empadronament, i comunicar al Consorci AOC els canvis d’aquesta relació.
QUART.- Garanties i nivell de servei
4.1. Nivell de servei garantit:
Els nivells d’acord de servei (NAS) que hauran de complir totes les transaccions associades al servei Padró,
tant per la Diputació de Barcelona com pel Consorci AOC es concreten en els indicadors següents:
a) Un nivell de responsabilitat del servei de com a mínim el 99% del temps total.
b) Un temps mitjà de transmissió de 15 segons des del moment de la rebuda de la corresponent petició
d’informació segons les especificacions tècniques del Consorci AOC.
c) Un temps màxim de transmissió de 60 segons des del moment de la rebuda de la corresponent petició
d’informació segons les especificacions tècniques del Consorci AOC. Si el temps màxim és superior a
aquest valor el Servei es considerarà no disponible.
4.2. Garanties de seguretat informàtica.
El servei Padró incorpora diferents funcionalitats de signatura electrònica. El Consorci AOC garanteix el
correcte funcionament d’aquestes funcionalitats, així com la interoperabilitat amb el servei.
El Consorci AOC aplica una diligència raonable per assegurar que els serveis prestats i el programari
subministrat en virtut d’aquest Conveni és lliure de qualsevol virus informàtic, cucs i altres programes
maliciosos, i s’obliga a comunicar a l’ajuntament qualsevol incidència en aquest sentit (descobriment de virus,
infecció externa i altres casos).
4.3. Interoperabilitat amb aplicacions de tercers.
El consorci AOC no garanteix la interoperabilitat del servei ni del programari client subministrat amb
aplicacions informàtiques de tercers, existents al mercat, excepte quan expressament així es declari.
CINQUÈ.- Secret d’informacions.
El Consorci AOC s’obliga a protegir el secret de les informacions que la Diputació de Barcelona li
subministri o a les que hi pugui accedir en la prestació del servei.
Qualsevol informació, amb independència de la seva naturalesa (administrativa, tècnica, financera,
d’operacions o de qualsevol altre tipus), en qualsevol forma o suport (verbal, escrita, enregistrada, en suport
informàtic, accedida localment o telemàticament) subministrada per la Diputació de Barcelona o accedida pel
Consorci AOC en execució d’aquest conveni serà considerada com “informació confidencial”. S’inclourà
també en aquesta categoria tota la informació generada a partir d’informació confidencial.
En especial tota la informació relativa a dades personals aportada per la Diputació de Barcelona serà
considerada com informació confidencial.
SISÈ.- Protecció de dades personals.
D’acord amb allò previst a l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
dades de caràcter personal, no es considerarà comunicació ni cessió de dades l’accés per part del Consorci
AOC a les dades de caràcter personal de les bases de dades dels padrons municipals d’habitants, ja que
l’esmentat accés i el tractament és necessari per realitzar la prestació del servei Padró.
D’acord amb això s’estableix que:
• El consorci AOC únicament tractarà les dades personals d’acord amb les instruccions de la
Diputació de Barcelona, expressades en aquest acord, que no les aplicarà o utilitzarà per a finalitats
diferents a les pactades per les parts, ni les comunicarà, ni per a la seva conservació, a altres
persones o entitats.
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•

S’autoritza el Consorci AOC a fer els tractaments estadístics i les agregacions de dades que
consideri necessàries, quan s’escaigui aplicant procediments de dissociació de les dades de caràcter
personal, per a la mesura de l’ús dels serveis, la detecció de noves necessitats o la millora constant
dels serveis del Consorci AOC.
El Consorci AOC es compromet a adoptar i a implantar les mesures tècniques de seguretat a què es
refereix l’article 9 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter
personal i, en particular, les que corresponen al nivell bàsic establertes pel Reial Decret 994/1999, d’11
de juny, per a les dades i fitxers objecte del conveni.
Un cop executada la prestació de serveis pactada, i quan ja no siguin necessàries per continuar
l’encàrrec rebut, les dades de caràcter personal seran destruïdes o tornades a la diputació de Barcelona,
així com qualsevol suport o document en què consti qualsevol dada personal objecte del tractament.
SETÈ.- llicència de programari i imatge corporativa.
7.1. Llicència del programari.
El Consorci AOC cedeix a la Diputació de Barcelona una llicència, no exclusiva i intransferible, per
utilitzar el programari del servei Padró i de les còpies del programari client per al funcionament del
servei.
La Diputació de Barcelona pot fer una còpia del programari client únicament amb la finalitat d’arxiu o
còpia de seguretat.
Excepte en els casos expressament autoritzats pel consorci AOC, la Diputació de Barcelona no pot
concedir llicències, vendre, llogar o executar cap altra mesura de distribució de còpies del programari
client abans esmentat.
La Diputació de Barcelona es compromet a no descompilar, realitzar enginyeria inversa o fer qualsevol
altre intent, en cap concepte, per descobrir o obtenir el codi font del programari client, excepte en els
casos legalment autoritzats.
Cal que qualsevol persona aliena al Consorci AOC faci modificacions al programari, totes les garanties
respecte al programari quedaran immediatament cancel·lades.
VUITÈ.- Costos de manteniment del servei
El Consorci AOC assumeix el cost del manteniment del servei Padró, i transferirà a la Diputació de
Barcelona la quantitat de 30.000 €, amb càrrec a la partida corresponent, per tal de fer front a les
despeses d’implantació de la infraestructura del servei. La Diputació de Barcelona ha de justificar
l’aplicació de l’aportació econòmica a l’objecte establert, mitjançant la presentació al Consorci AOC, de
les factures corresponents a la despesa efectuada, en el termini de tres mesos des de la signatura del
present conveni.
Anualment s’informarà a la Diputació de Barcelona del corresponent cost de manteniment del servei
assumit pel consorci AOC.
NOVÈ.- Vigència
La vigència d’aquest Conveni és d’un any des de la data de signatura i es podrà prorrogar tàcitament per
períodes anuals si cap de les dues parts comunica a l’altra amb una antelació mínima d’un mes la seva
voluntat de no prorrogar.
DESÈ.- Condicions de prestació del servei
El Consorci AOC, prèvia notificació a la Diputació de Barcelona, podrà modificar les condicions de
prestació del servei i realitzar la introducció de totes les millores que consideri adients per al
manteniment i el desenvolupament del servei Padró.
En prova de conformitat ambdues parts signen el present conveni per duplicat en el lloc i la data
especificats a l’encapçalament.
Joan Carretero i Grau
President del Consorci AOC

Antoni Fogué Moya
President delegat de l’Àrea de Govern Local de la
Diputació de Barcelona.
Josep M. Esquerda Roser
Secretari de la Diputació de Barcelona.

Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona.
17.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA:
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Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’urbanisme, a proposta
de la Comissió Informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització de despesa núm. 220060018438, per import
de 29.358,04 €, aprovada en el Ple de l’Ajuntament del dia 28 de desembre de 2006,
amb abonament a la partida 301-432-625.00.00 (Projecte: 2006-2-301-13-1) del pressupost
de despeses de l’any 2006.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i al departament
d’urbanisme de l’Ajuntament.
18.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’urbanisme, a proposta
de la Comissió Informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220060015072, per import de 1.207,55 €,
aprovada en el Ple de l’Ajuntament del dia 2 de novembre de 2006, amb abonament a
la partida 301-432-625.00.00 (Projecte: 2006-2-301-10-1) del pressupost de despeses de
l’any 2006.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i al departament
d’urbanisme de l’Ajuntament.
19.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’urbanisme, a proposta
de la Comissió Informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220060001812, per import de 599,48 €,
aprovada en el Ple de l’Ajuntament del dia 27 de febrer de 2006, amb abonament a la
partida 301-432-632.00.00 (Projecte: 2006-2-301-17-1) del pressupost de despeses de l’any
2006.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i al departament
d’urbanisme de l’Ajuntament.
20.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis, a
proposta de la Comissió Informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220070018321, per import de 0,46 €,
aprovada en el Ple de l’Ajuntament del dia 27 de desembre de 2007, amb abonament a
la partida 306-511-601.00.00 (Projecte: 2007-2-306-8-1) del pressupost de despeses de l’any
2007.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i al departament d’obres i
serveis de l’Ajuntament.
21.- REVOCACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A GESTIOMAT, S.L.:
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Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de febrer de 2007, es va aprovar, la
concessió d’una subvenció (Codi: 204001) per import de 179.891,23 €, a favor de
Gestiomat S.L., en concepte de despeses estructurals de l’any 2007.
Vist que de la justificació realitzada per l’entitat és desprèn que l’import de la subvenció
concedida sobrepassa el cost del concepte subvencionat, essent contrari aquest fet al
que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al
reglament de subvencions, vigent en aquest Ajuntament
Vist que en compliment del reglament de subvencions i prèvia petició de l’interessat de
12 de març de 2007, la subvenció ha estat pagada íntegrament.
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria de promoció econòmica,
a proposta de la Comissió Informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- REVOCAR per import de 3.311,92 € la subvenció amb codi núm. 204001,
concedida a Gestiomat S.L. en el Ple de l’Ajuntament del dia 26 de febrer de 2007, amb
abonament a la partida 204-721-440.00.00 del pressupost de despeses de l’any 2007.
Segon.- REQUERIR a Gestiomat S.L. perquè efectuï l’ingrés de la quantitat esmentada en
el punt primer del present acord en el c. c. que li serà facilitat per la tresorera municipal.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, al departament de
promoció econòmica i a la tresoreria municipal de l’Ajuntament.
22.- REVOCACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A GESTIOMAT, S.L.:
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de febrer de 2007, es va aprovar, la
concessió d’una subvenció (Codi: 108005) per import de 66.172,28 €, a favor de
Gestiomat S.L., en concepte de despeses del professorat de la Formació Bàsica del Pla
de Transició al treball i altres activitats educatives de l’any 2007.
Vist que de la justificació realitzada per l’entitat és desprèn que l’import de la subvenció
concedida sobrepassa el cost del concepte subvencionat, essent contrari aquest fet al
que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i al
reglament de subvencions, vigent en aquest Ajuntament
Vist que en compliment del reglament de subvencions i prèvia petició de l’interessat de
12 de març de 2007, la subvenció ha estat pagada íntegrament.
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria de promoció econòmica,
a proposta de la Comissió Informativa d’administració i hisenda, el ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- REVOCAR per import de 7.910,95 € la subvenció amb codi núm. 108005,
concedida a Gestiomat S.L. en el Ple de l’Ajuntament del dia 26 de febrer de 2007, amb
abonament a la partida 108-422-440.00.00 del pressupost de despeses de l’any 2007.
Segon.- REQUERIR a Gestiomat S.L. perquè efectuï l’ingrés de la quantitat esmentada en
el punt primer del present acord en el c. c. que li serà facilitat per la tresorera municipal.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, al departament
d’educació i a la tresoreria municipal de l’Ajuntament.
23.- 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:
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Núm.

Import Destinatari

1

50.000,00 €

2

14.400,00 €

3

93.800,00 €

4

21.664,60 €

5

24.633,35 €

6

28.485,41 €

7

35.032,32

8

17.437,52

Concepte
Regidoria: CULTURA
Patronat Municipal Aportació provisional per l’any 2008
del
teatre
Cirvianum
Regidoria: EDUCACIÓ
Associació cultural Aportació provisional dels mesos de
i artística GEA
març a juny de l’any 2008
AMPA Llar d’infants Aportació provisional dels mesos de
Blancaneus
març a agost de 2008
Limpieza
y Neteja del CEIP Dr. Fortià Solà (edifici
desinfección, SL
nou), any 2008
Limpieza
y Neteja del CEIP Vall del Ges, any 2008
desinfección, SL
Limpieza
y Neteja del CEIP Dr. Fortià Solà (edifici
desinfección, SL
vell), any 2008
Regidoria d’Obres i Serveis
ACPAM
Manteniment de jardineria de gener a
març de 2008
Recollida
i Gestió Deixalleria de gener a març de
Reciclatge, SL.
2008

Partida
101-451-410.00.00

108-422-489.00.00
108-422-489.00.00
108-422-227.00.09
108-422-227.00.09
108-422-227.00.09

306-435-227.06.00
306-442-227.00.05

Segon.- NOTIFICAR aquests acords a les persones interessades.
24.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RLT DE L’ANY 2008:
Sr. Miquel Franch: Si us sembla, ho farem com hem fet cada any: en primer lloc donarem
la paraula a la interventora, la Sra. Carme Urgell, perquè ens faci una explicació tècnica
de com s’han elaborat els pressupostos; posteriorment donaré la paraula a en Pere
Galobardes, regidor d’Hisenda i planificació econòmica, que és qui ha elaborat aquests
pressupostos i després un torn a cada un dels portaveus dels grups municipals.
Sra. Carme Urgell: El pressupost general de l’ajuntament, està integrat pel de la pròpia
entitat, amb un estat d’ingressos i de despeses de 18.551.234,33 €; el del Patronat
municipal del teatre Cirvianum, amb un estat d’ingressos i de despeses de 351.097,31 €; el
del Patronat de la ràdio municipal de Torelló, amb un estat d’ingressos i despeses de
176.518,86 € i una previsió d’ingressos i despeses de la societat Gestiomat, SL de 344.626,90
€.
Cada un dels pressupostos que integren el general, s’ha elaborat sense dèficit inicial i
amb un anivellament pressupostari adequat a la Llei General d’Estabilitat pressupostària.
El pressupost general aprovat s’ajusta al compliment d’aquest objectiu i es determina una
capacitat de finançament per import de 628.804,59 €
Sr. Pere Galobardes: Tornem a estar davant, amb un xic de retard, de l’aprovació del
pressupost per aquest exercici; com a tall introductori, dir-vos només quatre dades:
bàsicament estem davant d’un pressupost que en global creix per sobre del 19% (molt a
la vora del 20%); que aquest creixement, en capítols de despesa hi ha un creixement del
12,43%, però en capítols d’inversió hi ha realment un creixement d’un 32,48%. Aquest és
un pressupost orientat a les persones, continuador de polítiques iniciades a l’anterior
legislatura i amb nous reptes a davant, amb propostes actuals i amb propostes de futur;
un pressupost que aconsegueix una xifra de gestió i d’inversió realment importants, tot i
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estar en un moment –com és conegut- d’alentiment econòmic. Fruit del treball i la
voluntat d’aquest equip de govern, compromès amb el progrés de totes i de tots els
torellonencs; Torelló augmenta les seves propostes socials, treballant per la justícia social;
augmenta també la seva col·laboració amb les entitats del poble, per enfortir aquest
teixit important per a la societat torellonenca; augmenta la qualitat del seu entorn urbà
amb la millora dels espais existents i la creació de nous espais de relació, de descans, de
passeig per als seus ciutadans i les ciutadanes; augmenta els seus serveis públics, de
qualitat, serveis adreçats a tots els torellonencs i torellonenques; augmenta la seva aposta
de futur, d’un futur equilibrat entre serveis, habitatge i promoció econòmica; aquest
pressupost és un reflex d’un Torelló viu, optimista, que assumeix nous reptes i que té clar
quin és el seu camí i com l’ha de dur a terme. Aquest pressupost que avui presentem per
a la seva aprovació, això ho fa possible: posa l’accent en tots els aspectes de
quotidianitat del municipi i la seva gent; escolta els ciutadans en les seves accions. És a
més equilibrat, des del punt de vista tècnic, compleix amb la llei i manté l’endeutament
municipal en xifres realment baixes.
De sempre, aquest equip de govern ha buscat i busca el consens en temes importants
per al municipi; entenem que fent pinya en tot allò que és possible, Torelló avança
adequadament. És per aquesta raó que aquest pressupost incorpora propostes tant de
petites com de grans actuacions, de diversos grups polítics; propostes importants, que
enriqueixen la proposta inicial i que la fa, lògicament, més plural. Propostes de tot tipus:
podem citar propostes de Convergència i Unió i d’Iniciativa Ciutadans del Ges: el
compromís d’elaborar un pla urbà d’intervenció, un pla que ha de servir per detectar i
actuar en diferents punts del municipi que necessiten millores urgents; la dotació
pressupostària es farà en funció de la valoració global del pla, la menys despesa o
inversió prevista en alguna partida determinada i tenint sempre en compte que la previsió
d’ingressos se’ns compleixi.
Un altre compromís adquirit amb els dos grups abans esmentats, és l’elaboració –entre
tots- d’una futura nova ubicació per a la carpa municipal; també, a petició del grup de
Convergència i Unió, s’accelera l’aplicació del Pla de millora de la policia local, amb la
creació d’una nova plaça de policia abans d’acabar l’any. També s’augmenta, a
petició de Convergència i Unió, la previsió inicial per activitats de joventut, amb una
dotació suplementària a la previsió inicial, de 12.000 euros, que ha de servir ja per iniciar
els treballs elaborats en el futur pla d’aquesta regidoria.
També s’incorpora al pressupost, a proposta d’Iniciativa Ciutadans del Ges, l’estudi per a
l’elaboració del futur projecte dels bucs d’assajos per a grups municipals, que a proposta
conjunta i que fem extensible a la resta dels grups, ubicar-lo al Mas la Cabanya i dur el
projecte més enllà, per tal de possibilitar la creació d’una factoria musical, un centre de
producció per a totes les iniciatives musicals que sorgeixin, neixen i creixen al nostre
municipi.
És per tot que aquest equip de govern creu que aquest és molt bon pressupost per a
Torelló; un pressupost de consens, un pressupost que busca portar Torelló més enllà i és per
aquesta raó que us presentem aquest pressupost al ple de l’ajuntament, per si es creu
convenient aprovar-lo.
Sra. Montse Ayats: El que explicaré a continuació és el procediment de treball que hem
seguit en el nostre grup; evidentment, qualsevol grup que es presenta a unes eleccions
disposa primer de tot d’un programa, amb el qual es presenta a les eleccions i vol tirar
endavant; evidentment també continuem treballant escoltant la gent i les opinions del
poble, tenim una experiència acumulada que en altres ocasions potser no teníem i, però,
som conscients de qui som i de la força que tenim: una regidora sobre disset amb la
proporció de vots corresponent; també som conscients de les possibilitats reals de treball
amb la informació de què disposem i amb la gent que som. A partir d’aquí, d’aquests
condicionants, el nostre grup, durant els darrers mesos de l’any 2007 va elaborar una
graella amb les propostes que pensàvem que havien de servir per parlar amb l’equip de
govern; estàvem parlant de propostes que tenien un anunciat, una descripció, un
possible pressupost orientatiu –o aproximat- i una proposta de font de finançament, bé
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sigui amb recursos propis, bé sigui buscant una subvenció concreta que coneixíem que
existia, etc; això d’una banda, aquest és el treball que vàrem fer i, de l’altra, -no ens hem
d’enganyar- el fet que l’equip de govern no disposés d’una majoria absoluta –és evident
que nosaltres no la podem donar- però el fet que fos així ens semblava que, a més de ser
el primer pressupost d’un nou mandat, eren elements que jugaven a favor nostre i que
ens semblava que podien fer possible l’establiment d’un diàleg o una negociació amb
l’equip de govern. Quan finalment l’equip de govern va presentar la seva proposta de
pressupost, el divendres 14 de març, diverses partides del qual eren compartides –tal com
exposaré més avall- pel nostre grup i va posar sobre la taula l’oferta de parlar-ne i donant
a entendre que hi havia la possibilitat d’acollir propostes i la voluntat –tal com ha dit el
regidor- d’arribar a consensos amb els diferents grups; per tant, a partir d’aquí, vàrem
discutir les nostres propostes amb el regidor d’hisenda, en Pere Galobardes.
Entre les partides del pressupost que volem destacar i que ens semblen especialment
rellevants des del nostre punt de vista i que, per tant, eren a la llista de prioritats per al
2008, hi ha l’increment de les partides destinades a programes del departament de
benestar social –el servei de teleassistència i el servei d’ajuda a domicili- o la posada en
funcionament definitivament del transport adaptat; l’impuls de les polítiques d’habitatge i
especialment de l’oficina local d’habitatge, prioritzant la creació de la borsa d’habitatge
que, com s’ha pogut comprovar, de fet, ja ho hem aprovat en aquest ple d’avui.
L’increment de la partida d’activitats de joventut –que se’ns va dir que era a petició de
Convergència- també ens ha semblat especialment interessant; una major dotació de les
partides de manteniment i millora dels parcs i jardins i una ampliació del sistema de gestió
d’organització de les empreses que assumeixen aquesta feina per aconseguir efectivitat;
no ens hem d’enganyar: Torelló creix constantment i les necessitats en aquest sentit són
altes i calen recursos per fer-hi front i una millor organització.
També ens va fer decidir veure que en el pressupost es contemplaven 200.000 euros
destinats a la millo0ra d’aparcaments municipals; aquest tema és un tema llargament
reivindicat pel nostre grup, en el sentit que ja hem manifestat diverses ocasions, que
d’alguna manera, per racionalitzar el trànsit, primer de tot el que cal és garantir places
d’aparcament. L’extensió de la xarxa Guifi a diferents punts del munIcipi també ens
sembla una acció important a desenvolupar, posant èmfasi en la possibilitat que aquelles
entitats que ho vulguin, puguin disposar de nodes de comunicació i que, per tant,
d’alguna manera fer-la extensible al màxim de gent.
Hem estat parlant de propostes que nosaltres veiem bé i que havíem posat en la llista
d’accions que consideràvem prioritàries per valorar positivament un pressupost i tal com
ha comentat el regidor, l’equip de govern ha acceptat a banda d’això altres accions
proposades per ICV-CdG, no tant importants econòmicament, però prou significatives
per al nostre grup: l’adquisició de cadires plegables destinades a les entitats que sovint
organitzen activitats i que havíem de recórrer a altres municipis per tal que ens les
deixessin; o la possibilitat –que hem d’acabar de discutir- de l’adquisició d’ecogots o gots
reciclables per tal de fomentar la responsabilitat i l’estalvi i el reciclatge, en un municipi
com el nostre en què s’organitzen diverses activitats al llarg de l’any; en el mateix sentit,
l’increment de papereres, la ubicació d’aparcaments per bicicletes en diferents punts del
poble, o campanyes per reduir la utilització de bosses de plàstic o per reduir els residus,
etc.
D’altra banda, per al nostre grup, ICV-CdG, és especialment significatiu que l’equip de
govern hagi inclòs els inicis dels treballs per a la ubicació i la definició dels bucs d’assaig o
de la factoria musical; nosaltres pensem que Torelló –com moltes altres poblacions- ha
tingut i té una llarga tradició en la creació de grups musicals que no sempre han disposat
d’espais adequats per a l’assaig i també, d’alguna manera, perquè en puguin sortir de
nous. També valorem que en una societat altament individualista, la música continua
essent un element que fomenta el treball en grup i que la música no és una generació
concreta: hi ha gent jove i no tan jove que fa música; per tant, un espai on sigui possible
l’activitat, l’assaig i altres activitats que poden sorgir, pot ser també un espai de trobada
intergeneracional i des del nostre punt de vista, pensem que és altament positiu.
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Alhora, cal esmentar que algunes de les propostes presentades pel nostre grup no s’han
inclòs al pressupost de 2008, però hi ha el compromís d’incloure-les en altres programes
específics; una d’elles era unes millores a la biblioteca Dos Rius pel tema del sostre o bé la
ubicació de la ludoteca, en què hi ha compromisos d’incloure en un futur en altres
programes o, com s’ha manifestat, de consensuar la ubicació de la carpa per garantir
d’alguna manera que es puguin fer activitats lúdiques que generen un cert nivell sonor i
unes dificultats amb el veïnatge, de manera que es garanteixi la tranquil·litat que
mereixen per als veïns, però que també es puguin fer aquestes activitats. O bé, n’hi ha
d’altres que hem de discutir en el seu moment amb el regidor corresponent: nosaltres
proposàvem que en municipi s’instal·lessin un parell de colomars, perquè considerem que
cal actuar sobre aquest tema com és la proliferació descontrolada d’aquests animals i la
degradació de determinats espais; se’ns va dir que potser aquesta no era la millor opció i,
en tot cas, nosaltres estem disposats a buscar i a trobar l’alternativa, però considerem
que és un tema que s’ha de treballar.
I evidentment, a més de tot el que he exposat, també hi ha propostes del nostre grup que
l’equip de govern no ha acceptat: entre elles hi ha la transformació de la biblioteca del
barri de Montserrat en una biblioteca sala d’estudi, que en determinades èpoques pugui
ser utilitzada els vespres sobretot pel sector jove i universitari i que alhora sigui també un
espai per a les noves tecnologies –estem parlant sobretot de l’accés a internet- i que
alhora serveixi per sala de barri; o bé, també, la convocatòria, durant aquest any 2008,
de la plaça de responsable de ràdio Ona.
Però en tot cas, nosaltres continuarem treballant per tal que aquestes propostes siguin
acceptades en un futur, perquè les considerem fonamentals.
Pel que fa als pressupostos dels patronats i de Gestiomat, tant els del teatre com els de
ràdio ona, es tracta de pressupostos els criteris dels quals es varen discutir en els respectius
patronats –tot i que no vàrem concretar les xifres exactes- però si que d’alguna manera
es varen consensuar amb els membres del patronat i, sobretot el capítol d’inversions,
perquè als pressupostos dels patronats normalment hi ha poques coses a discutir, però si
que és important el tema de les inversions que s’han de prioritzar: en el cas del teatre
Cirvianum, l’equip de so i també l’automatització de les barres de l’escenari, i en el cas
de ràdio ona, tota la renovació dels equips informàtics i la legalització de la ràdio, que és
un tema que cueja des de fa temps. També considerem que a ràdio Ona és fonamental
que s’aprofiti el treball en què ens hem compromès tots els grups i que no té uns efectes
directes sobre el pressupost, però si que pensem que va en la línia que hem comentat, en
el sentit d’adaptar tot el procés dels estatuts a les noves disposicions de la llei de
l’audiovisual de Catalunya i –tal com he apuntat abans- el tema de la convocatòria del
responsable de la plaça.
Pel que fa a Gestiomat, considerem, com ja hem manifestat gairebé sempre en
l’aprovació del pressupost d’aquest organisme, que hi trobem a faltar ambició, tenint en
compte que es tracta de la regidoria –entre d’altres- que desplega la promoció
econòmica del municipi i esperem que la no celebració de Fira Natura permeti que les
persones que desenvolupaven aquestes tasques en el si de Gestiomat puguin dedicar-se
a dinamitzar i a impulsar nous projectes i nous recursos, i confiem també que tal com va
manifestar l’alcalde, aquest any si que es faran les millores a l’edifici tan llargament
reivindicades.
Pel que fa a la plantilla de personal, estem satisfets que finalment l’equip de govern hagi
trobat una solució al tema de secretaria i ens semblen adequades les propostes que es
plantegen de futur, per cobrir els dèficits que arrosseguem en alguns àmbits concrets de
l’ajuntament; confiem que es treballarà per aconseguir, a través del consell comarcal –tal
com se’ns va dir- un o una treballadora familiar més i ens sembla molt bé que s’extingeixi
la plaça de gerent que es va crear en el pressupost de l’any passat i que nosaltres ja ens
hi vàrem manifestar en contra. Tot –des del nostre punt de vista- també vàrem manifestar
al regidor que és important cobrir les noves demandes i necessitats que apareixen a
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l’ajuntament –qualsevol entitat o organisme que creix i que vol donar nous serveis i que
vol oferir noves activitats, necessita nous perfils tècnics-, però també és important que tal
com es va comprometre el regidor, es comenci a desenvolupar el tema de la formació i
el reciclatge de les persones que fa temps que treballen a l’ajuntament.
Sobre la convocatòria de la plaça de responsable de la ràdio, ja ho hem manifestat:
nosaltres pensem que la ràdio és un punt, un element clau en el nostre municipi, que cal
fer-la viable en un futur i que per sobre de tot cal garantir l’estabilitat de la plantilla i per
això, tal com es va discutir entre els diferents grups i ja ho arrosseguem des de fa temps,
cal convocar aquesta plaça.
Aquests serien a grans trets les nostres opinions sobre les grans qüestions del pressupost i és
evident que el desplegament i la concreció d’algunes de les propostes que hem
apuntat, sobretot les que suposen un import baix o les que plantegen el debat i la
discussió, són sobretot compromisos que no porten un epígraf concret o una partida
específica al pressupost i que, per tant, dependran directament dels regidors; des
d’Iniciativa Ciutadans del Ges confiem que aquests compromisos es compliran i també
tenim, i així ho vàrem demanar, el compromís de l’equip de govern que, en cas que
algun altre grup assumeixi alguna de les responsabilitats que porti implícit un acord
concret amb el nostre grup, s’inclourà en el debat i en el pacte que hi pugui haver.
Amb tot el que hem exposat, fent valoració del nostre pes, del si i el no a les nostres
propostes, entenem que la nostra exposició justifica un vot favorable al pressupost per al
2008 i de totes maneres, el si és a aquest pressupost, és a unes propostes i unes accions
concretes, és evident que no es tracta d’un xec en blanc ni d’un suport incondicional a
l’equip de govern, es tracta –ho hem intentat explicar, no sé si ho hem aconseguit- de fer
evident el suport d’Inici9ativa ciutadans del Ges a una sèrie de projectes i accions, el
desenvolupament dels quals fins i tot podem acabar discutint si ens posem d’acord o no,
però la nostra intenció ha estat que el pressupost plasmés o d’alguna manera evidenciés
els nostres acords sobre determinats punts i projectes.
Sr. Jordi Casals: Primer de tot, m’agradaria donar les gràcies per les facilitats en un primer
moment, de tenir la informació per part del regidor d’hisenda, però aquestes facilitats a
última hora sembla que han tingut certes complicacions amb canvi de les regles de joc,
com fer-nos demanar a través d’instància informació referida al ple municipal –no sé si
això és gaire normal o no- i malgrat que també se’ns havia donat una informació amb
desglossament de partides que el regidor ens va dir que no calia demanar-ho per
instància, el divendres, cinc minuts abans de les tres del migdia, se’ns va ratificar
definitivament que havíem de presentar una instància, l’hem entrat aquest matí i malgrat
que hi havia el compromís que si l’entràvem a primera hora tindríem la informació com a
molt tard a mig matí, no la tenim, és a dir que ens falta informació, com també la gran
informació del que és aquest punt de l’ordre del dia, que són els números definitius del
pressupost que anem a aprovar: em refereixo a totes aquestes modificacions que m’he
hagut d’apuntar al paper no les teníem, no les hem pogut valorar, però intentaré valorarles per sobre amb l’explicació que farem ara després d’aquesta prèvia que crec que era
necessària.
Bé, avui posem a aprovació uns pressupostos que són els primers del nou mandat; aquest
mandat té com a gran diferència del passat, que l’equip de govern no compta amb una
majoria estable que li permeti tenir la certesa que les seves propostes seran aprovades al
ple. Després de les excel·lències aprovades per l’equip de govern del pressupost 2008 de
l’ajuntament, primer de tot voldríem fer una reflexió sobre el pressupost del 2007: pensem
que la ciutadania de Torelló ha de saber que en els també excel·lents pressupostos
aprovats el 2007, de les inversions realitzades essent molt benvolents i mirant-ho amb
molta estima, només se n’ha realitzat el 59% del tota, i això no vol dir que les inversions que
representen aquest 59% estiguin acabades.
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Sr. Miquel Franch: Una pregunta: amb import o amb projectes?
Sr. Jordi Casals: Amb import. Parlem d’import que sempre es parla quan creixen els
pressupostos o no, que és el que ha fet el regidor en aquest moment. Aquestes inversions
no vol dir que estiguin acabades, sinó que s’han començat.
Comencem a parlar dels pressupostos del 2008: aquest pressupost actual creix un total
del 19,6%, gairebé un 20% -tal com ha dit el regidor-; veiem aquestes dades i si analitzem
aquesta xifra freda, són uns pressupostos ambiciosos, però recordem que això no vol dir
massa cosa, si al final només s’executa el 59% del que està pressupostat. Si analitzem els
ingressos, veiem que aquest any està previst vendre patrimoni del poble per un valor de
tres milions d’euros i que es preveu un increment en les subvencions per part d’institucions
important, tot i que hi és inclosa una subvenció per al museu de la torneria, que ja es va
cobrar fa uns anys i que s’ha hagut de retornar per no haver-la utilitzat i que gràcies a la
bona voluntat del Departament de Cultura i del Museu de Terrassa, s’ha tornat a
aconseguir per aquest any.
Sr. Miquel Franch: Aquesta subvenció encara no ha estat retornada; l’ajuntament no té
cap notificació oficial en el sentit que l’hagi de tornar i l’ajuntament ha fet gestions
davant la conselleria d’economia i davant la Conselleria de Cultura. Per tant, això no és
cert: l’ajuntament no ha hagut de tornar cap subvenció.
Sr. Jordi Casals: doncs a la Comissió Informativa sembla que es va informar en aquest
sentit.
Sr. Miquel Franch: Que l’ajuntament havia de tornar la subvenció? Em sembla que no es
va escoltar bé; en tot cas, la interventora que informi si s’ha retornat o no la subvenció (la
Sra. Urgell ho desmenteix).
Sr. Jordi Casals: Aquí fem referència a la informació que es va donar... descartat que no
es va explicar bé, serà que nosaltres no ho vàrem entendre bé...
També esperem que les previsions fetes per l’equip de govern en cobrament d’impostos
siguin encertades, i no com el 2007 que l’impost de plus vàlues es va pressupostar
1.400.000 i no se n’ha recaptat ni la meitat. En quant als ingressos del capítol IV –diners
que arriben de la Generalitat i de l’Estat- se n’ha pressupostat un milió més; esperem que
siguin reals.
Parlant d’inversions: les previstes per aquest any, són de 7.300.000, de les que destaquen
la segona anualitat de la piscina i la primera de la nova llar d’infants, que ja estava
pressupostada l’any passat i que és una de les que no s’ha dut a terme. El museu de la
torneria –que ja és el tercer any que el pressupostem- i el local social i nous vestidors del
camp de futbol, primera anualitat i que ja es va prometre a finals del 2006. Un tema a
part és el tema de la indemnització forçosa dels terrenys ocupats per Anonizados Torelló,
que s’inclou com a inversió i que puja a més de 900.000 euros, uns 156 milions de les
antigues pessetes; aquest és un tema complicat i que esperem a veure com acaba, però
possiblement arribarà el moment en què haurem de començar a demanar
responsabilitats per les actuacions que afectin directament la butxaca de la ciutadania,
si és que l’equip de govern no ho fa, ja que pensem que també és la seva responsabilitat.
Per finançar aquestes inversions, com ho fa l’equip de govern? Doncs amb la venda de
patrimoni per valor de tres milions d’euros, s’endeuta al voltant de 600.000 euros i
ingressarà subvencions per valor de 2.400.000 euros; això vol dir que dels recursos propis
que té l’ajuntament no són capaços de generar superàvit per poder-lo invertir i ser més
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autosuficients; això vol dir una mala gestió dels recursos, una mala gestió de l’equip de
govern. Pregunto: aquest any augmentem prop de 500.000 euros de la partida de
personal, gairebé un 17% més, degut a la contractació de diferents càrrecs de confiança
i d’un nou secretari en comissió de serveis, entre d’altres, i l’increment de despeses
financeres en uns 250.000 euros més, un 19% més. Ens aturem en aquest apartat del
personal: esperem que enguany, d’una vegada per totes s’ocupi la plaça de tècnic
d’esports i que es clarifiquin les tasques de la tècnica de joventut ja que en els últims anys
ha hagut d’assumir les tasques de tècnica de dona; també ens refermem en la idea que
s’ha de separar les tasques de participació i comunicació de la plaça actual, ja que les
dues tasques són d’un perfil propi molt diferent i com s’ha vist, la comunicació de
l’ajuntament ha fet un salt qualificatiu molt important en quant a la comunicació
mediàtica; gràcies a això, els grups de l’oposició ens hem informat de bastants
esdeveniments que afecten el pobla i l’ajuntament, però la participació ciutadana s’ha
estancat en el no res. I volem fer esment especial en la figura del gerent: en els darrers
pressupostos vàrem mostrar-nos en contra que la figura del gerent fos laboral; nosaltres
demanàvem que la gerència fos ocupada per una persona de confiança, un eventual;
l’equip de govern socialista s’hi va mostrar contrari i en canvi, ara el PSC proposa eliminar
la figura del gerent i crea una altra figura d’eventual, de confiança, que no té les
funcions clares.
Els pressupostos de 2008 els aprovem tard; els motius tècnics varen ser comentats
internament i també varen ser explicats pel regidor d’hisenda, però el retard també ha
tingut en els seus motius un caràcter polític: cercar suports polítics per aprovar-lo. Des
d’Esquerra Republicana ja vàrem mostrar la disposició de col·laborar en la seva
elaboració i la seva aprovació, partint del propi programa i amb voluntat no sols de ferho des d’una perspectiva de present, sinó per treballar a mitjà termini, però el PSC ha
treballat i ha actuat com si estigués en la mateixa situació que fa un any, podent fer i
desfer a la seva única voluntat i ha dissenyat uns pressupostos sense comptar amb la
resta de forces polítiques presents a l’ajuntament fins a l’última hora, quan sols hi ha temps
de fer pegats i actuar amb improvisació creant aquestes noves propostes a última hora; si
ens aturem en les que se’ns han dit, moltes afecten equipaments; en cap moment es té
en compte la comissió d’equipaments que diferents grups hem defensat que es tingui en
compte a l’hora de planificar la ubicació de diferents entitats en equipaments, ... o la
plaça de policia municipal: Convergència i Unió es va passar quatre anys demanant una
nova plaça de `policia municipal i ens remetíem a un estudi, a la tasca feta, etc. Què ha
canviat, ara? Polítiques de joventut, és a dir, aquí s’han fet propostes de polítiques de
joventut: es parla dels bucs d’assaig, també en vàrem parlar amb el regidor, no es tenia
clara la ubicació en què la volia posar la regidoria actual, estem parlant de nou
pressupost per a les activitats, però activitats per fer què? I bucs, perquè sense haver
tingut la resposta dels joves en el procés participatiu que hem d’engegar a l’hora
d’elaborar el pla local de joventut?
Des del grup municipal d’Esquerra Republicana, no entenem que aquesta sigui la millor
manera d’actuar si es vol comptar amb el suport de les diferents forces polítiques, si més
no d’Esquerra Republicana, perquè no entenem que cap força política al marge de la
minoria de govern pugui donar suport a uns pressupostos que no han participat en la
seva elaboració, en la seva planificació ni en el que comportarà en els propers anys de
mandat al marge de les aportacions d’última hora. No entendríem que es pugui donar
suport a uns pressupostos a canvi de pegats d’última hora i sense saber ben bé com es
materialitzaran aquests pegats. Ja en les ordenances es va donar a última hora, però es
varen acceptar propostes d’Esquerra Republicana de cara al futur, que esperem que es
respectin, però els actes de fe, senyor alcalde, s’han acabat; amb els pressupostos ja no
hi tenen espai; ara era el moment de demostrar unes noves maneres de treballar i
d’elaborar els pressupostos buscant una major participació i suports possibles; òbviament
no ha estat això. Nosaltres no podem donar suport a uns pressupostos si l’únic que hi
podem aportar són pegats; aquests pressupostos, si s’aproven, seran els pressupostos dels
pedaços i les engrunes; els pedaços i les engrunes que accepten qualsevol grup al
marge de la minoria governant que voti aquesta proposta. També són els pressupostos
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d’un final de cicle tant de projectes com d’estil de fer política, del qual nosaltres no en
volem ser partícips. Esquerra Republicana votarà que no a uns pressupostos unilaterals per
part de la minoria de govern; si durant quatre anys no enteníem que s’hagués de
treballar unilateralment, `òbviament ara tampoc ho podem entendre quan el partit
socialista governant no té majoria absoluta ni –que sapiguem, o fins ara no ho sabíem- els
suports necessaris.
Sr. Lluís Bassas: Nosaltres creiem que aquests pressupostos, a diferència de l’any passat o
els anys anteriors, s’han de contemplar des de dues qüestions bàsiques: primer, que són
uns pressupostos de començament d’una nova legislatura i, segon, com ja s’ha dit aquí,
els resultats de les últimes eleccions municipals han fet que el panorama polític municipal
no sigui el mateix i, per tant, fa necessari que s’arri9bi a acords, encara que siguin
puntuals, entre més d’un grup polític, per tal de no aturar el funcionament normal i
estable de l’ajuntament, que creiem que això és un tema bàsic i de responsabilitat de
tots els grups polítics. Tenint en compte que són els primers pressupostos d’aquesta nova
legislatura, creiem que han de marcar bastant clarament quines són les prioritats i els
objectius que es tenen per aquest any i per als propers i, per tant, s’han d’entendre
d’alguna manera des d’un projecte de futur, deixant de banda si són continuistes o no, i
que si ho són ho han de ser en els temes socials i temes que ja estan engegats d’alguna
manera. En línies generals, nosaltres hem estat bastant d’acord amb el pressupost que es
va presentar als grups ja fa uns dies i en el cas del pressupost ordinari –de despeses
corrents, com en diem- estem d’acord amb les modificacions d’algunes partides a l’alça,
com poden ser de manteniments diversos, deguts al creixement del poble, en algun cas, i
en l’increment d’altres partides, degut a la posada en marxa de nous serveis, que
evidentment s’han de dotar de pressupost i volem destacar, per això, sense volen entrar
en detall de més partides, que ja se n’ha parlat prou, la supressió de la partida de fira
natura, posada, per altra banda, en la recerca d’altres sistemes de fer promoció
econòmica local; creiem que farem un millor servei de promoció en qualsevol cas, que
des del que es podia fer des d’un principi de Fira natura. També estem d’acord en la
continuïtat en aquest cas, dels temes de benestar social, en la posada en marxa del
tema de l’habitatge i en totes aquestes noves incorporacions que hi ha hagut en el
pressupost.
Però si que ens ha semblat convenient incorporar dues modificacions en aquest sentit,
tenint en compte els criteris de futur que abans esmentàvem, creiem que és bo
incrementar la partida d’activitats de joventut, que passi de 23.000 a 35.000 euros; pot ser
significatiu només, però ens sembla interessant, pensant en la posada en funcionament
tant del pla, com del consell local de joventut i la importància que té per l’ajuntament el
bon funcionament d’això.
L’altra és que en l’aprovació de la plantilla –i aquí entrem en el capítol de plantilla de
personal, en què estem d’acord que s’hagi exclòs la gerència- si que ens ha semblat
convenient6 –i és un tema llargament reivindicat d’alguna manera- que l’equip de
govern assumeix el compromís que durant aquest any es crea una nova plaça de policia
local, si més no amb la finalitat d’arribar a final de legislatura amb les 21 places que
sembla que seria ideal per Torelló. Entenem per la nostra part que la no inclusió en aquest
moment en l’aprovació inicial de la plantilla és degut a què això obliga a dotar
pressupostàriament la plaça per tot l’any, cosa que no és necessari en aquest cas, atès el
temps que passarà i els tràmits administratius que s’han de fer i que no ho fan necessari.
Si entrem en el pressupost d’inversions, és on el pressupost marca i ha de marcar quins són
els projectes d’avui i de futur per als propers 3 o 4 anys; alguns o molts d’ells són de
caràcter plurianual –no es fan en un sol anys, sinó que necessiten més d’un any i, per tant,
s’adquireix un compromís-; ja venen compromesos des de fa alguns anys altres temes
com el museu de la torneria, la piscina coberta i alguns altres que hi poden haver, i
d’altres que entren en la seva primera fase enguany, com el local social i els vestidors del
camp de futbol, la construcció de la llar d’infants la cabanya i la primera fase de la revisió
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del POUM, que també està dins d’aquest pressupost, per exemple. També estem d’acord
amb altres projectes que preveuen per aquest any, com les millores de l’aparcament del
centre del poble, del carrer Capsavila, del carrer Rocaprevera i de la vitri, així com altres
inversions que s’han esmentat i quan es parla del pressupost de ràdio ona, nosaltres estem
d’acord en què s’hagi incrementat el pressupost per millorar les instal·lacions i altres
temes, així com el teatre Cirvianum en els temes que hi havia; però pensant en el futur,
aquí també ens ha semblat –fent anàlisis de les partides pressupostàries destinades a
millorar els espais públics- que és necessari un pla de manteniment integral de carrers,
voreres, jardins, places, talussos, per deixar dins de la legislatura Torelló en les millors
condicions possibles i per això hem demanat el compromís de l’equip de govern de dotar
i incrementar la partida corresponent en 200.000 euros dins del pressupost d’enguany,
que poden provenir la suposada baixa del cost de l’expropiació dels terrenys de Malianta
i, si no es produeix, que es busqui una altra forma de finançament per poder-ho fer. Un
altre punt que hem observat en l’anàlisi dels ingressos, és el fet que en un primer cop de
vista, un dels temes important en els ingressos és la venda de patrimoni, concretament
dels terrenys que l’ajuntament té a la caseta; per aquesta raó i pensant en la futura
construcció d’una nau polivalent per a diverses activitats de jovent i d’altres i amb la més
immediata que podria ser la carpa municipal, hem arribat a un acord que es farà una
reserva, no en aquest cas, si no d’un mínim de 2.000 metres en el polígon de Les Vinyes II i
d’aquesta forma no altera el pressupost d’aquest any, però si que hi ha un compromís de
reserva en el futur per obtenir un emplaçament per aquesta qüestió. En aquest apartat
d’inversions, voldríem destacar la inclusió del Pla de Barris de la Generalitat per aquest
any i, si no és possible, per l’any vinent: això donarà un impuls important de cara a
l’economia municipal de cara a la realització de projectes que estan començats o
previstos o de nous que es poden incorporar, molts d’ells, inclosos en els programes
electorals del nostre partit i dels altres i que esperem que puguem participar a l’hora de
decidir i prioritzar quins són els que realment portarem a terme, perquè segurament no hi
haurà capacitat per fer-los tots.
És pel fet d’haver arribat a un acord per incorporar als pressupostos els punts que a
nosaltres ens ha semblat i a la coincidència en la majoria dels altres, que ens fa que
puguem sentir els pressupostos més o menys com a nostres i, per tant, donar-hi un vot
favorable.
Sr. Pere Galobardes: NO entraré al detall de qüestions de les que ha fet Esquerra
Republicana, per incompletes, parcials, inconnexes i algunes força allunades de la
realitat; diria que algunes provingudes del desconeixement de com s’elabora, del que és
un pressupost, entre d’altres coses. Perquè dir que aquest és un pressupost de pedaços i
engrunes és realment desconèixer de què s’està parlant.
Això és un llistat de més de 50 actuacions d’inversions (mostra un full amb el llistat) que
farà aquest ajuntament durant aquest any, que té previst fer, que és tal com és un
pressupost; més de cinquanta i més de set milions d’euros que, que jo sàpiga i en tingui
record, no s’havia donat mai el cas i un pressupost no valora només per l’estat
d’execució final, sinó pels projectes compromesos, que ja et comprometen; no es valora
només per una xifra sola... això és una lectura parcial i poc sencera de la realitat o del
desconeixement de com funciona en definitiva un ajuntament.
‘Aquestes cinquanta actuacions, moltes han estat enumerades per diferents portaveus
de grups municipals... podríem seguir explicant-les i si convé ho farem, però jo entenc que
aquest equip de govern ha tingut voluntat de pacte, ha tingut voluntat de consens i ha
incorporat en aquest pressupost, no ara, sinó des de ja fa mesos –perquè un pressupost
s’escriu un dia, però no es fa en un dia- aportacions de diversos grups polítics i és curiós
veure com un grup polític votarà en contra d’aportacions que ell mateix ha fet i que hi ha
votat a favor, perquè en definitiva és això el qu8e s’està votant: no s’estan votant
maneres, s’estan votant fets, feines...
Jo vull agrair les aportacions dels portaveus tant de CiU com d’Iniciativa Ciutadans del
Ges; crec que són aportacions que evidencien que l’equip de govern ha escoltat i que
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ha fet el possible per incorporar propostes, propostes que permeten entre d’altres coses,
continuar mantenint un dels principis bàsics que sempre s’ha seguit, que és el compliment
de la llei d’Estabilitat pressupostària i el no creixement desmesurat de l’endeutament al
marge d’aquest compromís.
Crec que aquí hi ha hagut qui ha tingut voluntat política i qui lliurement no n’ha tingut.
Això és el que fa tenir una visió global i no parcial, de les polítiques municipals.
Aquest pressupost dóna un ampli marge d’actuació i lògicament es finança tal com diu
la llei; no estem fent res que la llei no marqui per al seu finançament; si un dia convé
analitzar un dels punts que Esquerra ha argumentat, com si ens venguéssim el patrimoni...
no estem venent patrimoni, estem venent el que legalment podem i que a més, no té un
ús per al poble justament i aquests diners es reinvertiran en coses que si que tindran ús per
als ciutadans i ciutadanes d’aquest poble. Fem el préstec que toca fer? Mirem
ajuntaments veïns quins préstecs han fet? I si: has donat una dada que l’has donat (al Sr.
Casals) des del punt de vista negatius, però que és important des del punt de vista positiu:
la gran contribució que estan fent altres administracions, Generalitat i Diputació, a la
consecució de propostes dels pressupostos municipals a les ajudes als municipis, és cert! El
pressupost també enquadra dins les seves possibilitats en recursos humans –que ja s’ha
esmentat- per primera vegada en molts anys, tant pressupostàriament com en efectius,
podem tenir un quadre de responsables que entenem que pot ser un bon quadre per
facilitar la gestió i això val diners i, és clar! Aquí hem augmentat un set i escaig més les
ajudes a les entitats, apropant-nos ja al milió i mig d’euros; ajudes a entitats, ajudes
importants: els gegants aquest tenen una celebració important; perquè les entitats
juvenils tinguin el recolzament necessari per poder realitzar la seva tasca. S’han
augmentat els convenis a les entitats; hi ha moltes més entitats que han conveniat, senyal
que aquella política de convenis que no sabíem si anava bé o si era perjudicial, no ho és:
les entitats saben que quan tenen un conveni tenen un marc clar de relació amb
l’ajuntament i n’hem passat uns quants avui de convenis.
Dir que el pla de millora de la policia local ha estat aturat quatre anys és desconèixer
realment el pla de policia; almenys jo he entès això. Em sembla que hem dit clar què
fèiem i no entraré en temes ara que no són temes d’un ple de pressupostos com alguns
dels esments que s’han fet sobre contenciosos que l’ajuntament té interposats per
diferents raons. Sento lo de la informació... de totes maneres, hi va haver un grup que al
cap de tres dies de la reunió ja em demanava una informació; Esquerra va demanar-ho
un xic més tard. Lògicament, els dies que quedaven eren menys i, si: hi ha hagut una
errada de coordinació que avui,. Si no ho recordo malament, m’he disculpat; no hi ha
hagut res més que això. He estat a la disposició dels grups, m’hi he adreçat pel que
m’han demanat i el que ha fet falta; aquest equip de govern s’ha adreçat a atots els
grups per igual per a l’elaboració del pressupost i ha buscat el màxim de consens –ho
torno a dir- en aquest fet; aquestes aportacions que s’han acceptat han estat fruit
d’aquestes reunions; no ha pas estat l’equip de govern que ha dit que no a cap proposta
del grup d’Esquerra Republicana. Jo no les he sentit, almenys, tampoc els he sentit amb la
disquisició d’ara; difícilment podem sumar propostes, quan no se’n fan. La retòrica d’estil
polític o com vulguis dir-li, és una retòrica que cadascú tindrà la seva opinió, però no
parla d’un pressupost que són números, d’un pressupost que arriba als 18,5 milions
d’euros. És un pressupost que quan l’any passat vàrem aprovar el del 2007, dèiem que
l’any següent només podríem fer piscina i llar d’infants –els que hi éreu presents us en
recordareu- perquè difícilment es creia que l’ajuntament pogués tenir capacitat per
assolir el nivell d’inversió, el nivell de funcionament, el nivell de millora en capítol II, el nivell
de millora amb les entitats, que assoleix el pressupost de 2008. No estem en una situació
perfecta, perquè no existeixen les situacions perfectes, però si que estem en una situació
envejable i aquest és un pressupost envejable, sanament envejable i això vol dir feina,
molta feina, feina que farem a gust l’equip de govern que hi hagi format.
Sra. Montse Ayats: Simplement per al·lusions i per aclarir alguns comentaris que s’han fet:
és evident que el procés de participació probablement o segur que en el cas que
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hagués estat a la inversa, és a dir, que nosaltres haguéssim tingut els regidors que té
l’equip de govern, l’hauríem fet d’una altra manera, però això és el que hi ha i per
Iniciativa Ciutadans del Ges, l’experiència ens ha ensenyat a convertir els problemes en
oportunitats i en aprofitar les escletxes per tirar endavant les nostres propostes, i no hi ha
hagut –diria jo, almenys en el cas del nostre grup- cap mena de privilegi; simplement hi
hem anat per lliure, és a dir, les nostres propostes les vàrem presentar a l’equip de Govern
i hem vist que hem coincidit en algunes amb Convergència, però no n’havíem parlat. I
no hi ha hagut privilegis i no s’ha regalat res, però això no vol dir que haguem fet pegats
d’última hora ens sembla a nosaltres; no s’ha modificat res o gairebé res respecte al que
se’ns va donar el primer dia; ja ens agradaria haver estat capaços i tenir la força suficient.
El procediment que hem fet nosaltres és: hem fet una llista de temes que consideràvem
que eren prioritaris i veure si aquests temes eren incloso0s a la proposta de pressupost; a
banda hi ha temes com el buc d’assaig que s’ha parlat; aquesta és una proposta que el
nostre grup va posar en una de les línies –ara no recordo si era al FEDER o el PUOSC- com
un tema a treballar i el compromís que hi ha per aquest 2008 és de treballar-ho i
evidentment amb el consens de la resta dels grups –si és que hi arribem- i sobretot de la
gent que hi ha de treballar que, per cert, no necessàriament han de ser només els joves.
És a dir, aquí hi ha la voluntat de poder tirar endavant un projecte i, per tant, de
pressupost en aquest cas concret o en altres, és a dir, en l’augment de les partides de
benestar social que parlàvem, per a les teleassistències i servei a domicili, nosaltres
havíem posat que en el pressupost s’hi havia de destinar 100.000 euros i n’hi ha 60.000, si
no recordo malament; o xarxa guifi: nosaltres proposàvem destinar-hi 12.000 i quan se’ns
va presentar el pressupost n’hi havia 9.000. Doncs bé, a nosaltres ens ha semblat que la
llista de tot això justificava una votació favorable i ja està; no vull pas defensar l’equip de
govern; simplement aclarir que per part nostra el que hem fet és aprofitar –ens ha semblat
a nosaltres- escletxes per tirar endavant els projectes amb els quals ens hem compromès.
Sr. Jordi Casals: Com que jo puc acceptar que m’explico malament, segurament ho he
fet i per això no s’han acabat d’entendre les coses que el nostre grup volia expressar:
quan parlava que era un pressupost de pedaços i engrunes, no parlava del pressupost
proposat per l’equip de govern, òbviament, perquè té molta feina, està molt ben
elaborat tècnicament i el contingut polític cadascú té el seu, però el que passa és que
aquest pressupost per ser aprovat necessita un recolzament al marge del grup que ha
dissenyat aquests pressupostos gairebé al 100%; és a dir, aquests pedaços són les
aportacions a última hora i a això ens referíem, i no al pressupost. Es parlava de la
retòrica, del tarannà de l’equip de govern, ... doncs aquesta retòrica dita de manera
despectiva és la nostra manera d’expressar-nos i el que volia expressar era que aquí,
l’equip de govern ha demostrat la manera com governa: nosaltres hem tingut voluntat
de pacte i de consens: nosaltres fa molt temps que estem parlant que volíem fer les
nostres aportacions al pressupost, però no a última hora i a partir d’un pressupost prefet,
sinó elaborar-lo conjuntament i això no s’ha donat i per això parlem de pedaços; per això
nosaltres no hem fet aportacions d’última hora en unes coses que no hem pogut
planificar, és a dir aquest augment de 12.000 euros en temes d’actuacions de joventut:
per què augmentar una partida si no sabem amb què ens la gastarem? No hem pogut
planificar aquests diners i per això nosaltres parlem de pegats, perquè no hem pogut
planificar conjuntament i no hem pogut fer les nostres aportacions estructurals en aquest
pressupost. No crec que això sigui desconeixement; això és la nostra manera de veure
com s’elaboren uns pressupostos conjuntament amb diferents forces polítiques. Només
hem volgut expressar la nostra manera de veure com es fa la política entre diferents
grups.
En quant a la informació: no crec que anéssim tard; i no jo crec, perquè pocs dies després
de tenir la reunió de la comissió informativa ens vàrem reunir amb tu (Pere Galobardes) i
vàrem estar-hi força estona. Vàrem fer unes demandes d’informació que es va dir que
se’ns faria arribar i que és el desglossament d’algunes partides com aquesta de joventut,
o de medi ambient, o de cultura. Se’ns va dir que no era necessari demanar-ho per escrit
quan ho vàrem demanar explícitament i a última hora es varen canviar les regles de joc i
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ens varen fer demanar per instància informació per aquest ple i, concretament, l’estat
d’execució del pressupost de l’any 2007 i no crec que sigui anar tard o descoordinació
que en aquests moments no tinguem els números definitius del que avui aprovem, perquè
a taula el sobre que ens varen fer arribar no tenia els números definitius, no sabíem quines
eren les aportacions de Convergència i Unió, no sabíem quines eren les aportacions
d’Iniciativa per Catalunya...
Sr. Lluís Bassas: El que havíem de dir ja ho hem dit abans. Nosaltres si que creiem que
sempre es va just en el tema dels pressupostos, però també creiem que la manera
d’elaborar el pressupost –el nom ho diu, que són pressupostos- l’ha de fer l’equip de
govern que sigui, això està clar i l’ha de fer pensant en els projectes de futur i en les
qüestions del dia a dia que no són molt canviables; el pressupost ordinari té un creixement
vegetatiu i té creixement per noves incorporacions de serveis i coses que s’han anat
pressupostant, però difícilment en això els altres grups hi han d’intervenir. Crec que algú
ha de fer un pressupost base –que és l’equip de govern- i per tant no tenim res a discutir.
Creiem que hem tingut el temps just, però hem tingut el temps per poder-ho fer i, per tant,
continuarem estant d’acord amb el que hem dit abans.
Sr. Miquel Franch: En Lluís Bassas abans ha fet referència a un tema de la Llei de Barris.
Això voldria explicar-ho, perquè quan es fa un pressupost amb visió de futur, no
únicament estàs fent un pressupost per aquell any, sinó que deixaràs uns equipaments i
uns serveis en unes condicions i evidentment estàs marcant una línia d’actuació. En
aquest sentit l’equip de govern vàrem decidir fa aproximadament un mes, presentar-nos
a la cinquena convocatòria de la Llei de Barris; aquesta cinquena convocatòria, que es
tanca el dia 22 d’aquest mes d’abril, un grup de persones internes i externes de
l’ajuntament –hi ha una empresa que es diu CIREM que ens està ajudant a preparar tots
els documents que calen-. En principi, hi ha alguns projectes que lliguen amb els
pressupostos que avui aprovem; per què? Perquè com bé sabeu en una llei de barris cal
definir el barri o la zona on es vol actuar i, per tant, cal tenir en compte fer una previsió de
futur, perquè la llei de barris és a quatre anys més dos de pròrroga. En aquest sentit,
enguany l’ajuntament de Torelló ens hi presentem amb la idea que ens tinguin en
compte la nostra proposta, no tant pel fet que ens el puguin donar aquest any –que seria
fantàstic-, sinó que com han fet altres ajuntaments –en tenim algú ben proper, el de Vic,
que es va presentar a la primera convocatòria; no li van donar i el projecte va entrar a la
segona convocatòria en què si que hi va entrar- si no entra aquest 2009, ens entraria el
2009.
Penso que en aquest pressupost que es presenta avui, estem definint també actuacions
de futur a Torelló, no per al 2008, sinó el 2009, 2010 o d’altres.
La llei de barris la presentarem per un import de deu milions d’euros, i demanarem un 50%
de subvenció i el 50% restant l’haurà d’aportar l’ajuntament; part d’aquest pressupost ja
contempla aportació que faria l’ajuntament a la llei de barris, però cal tenir en compte
que és a quatre anys vista i que, com molt bé deia en Lluís Bassas, hi haurà temps per
discutir els projectes que entraran a la Llei de Barris, quins es prioritzen i quins són els primers
que fem. I en aquest sentit, coses que avui aprovem aquí, o les deixem escrites, perquè
puguin ser, com ara –abans ho ha dit Convergència i Unió- el fet de retirar la carpa de la
seva actual ubicació i guardar un espai per fer una sala polivalent per a activitats d’oci,
lúdiques, etc. I pensem que a la llei de barris un dels projectes que s’han de presentar és
l’ampliació del pavelló municipal d’esports i aquesta ampliació seria cap a la zona on hi
ha ubicada la carpa i això voldrà dir que si ens donen la llei de barris, caldrà prioritzar un
tema que és buscar de seguida aquests espais, buscar recursos per poder fer aquesta
carpa, o pavelló polivalent i al mateix temps no podem pas retirar la carpa sense disposar
d’un altre espai.
Per tant, quan dic que aquest pressupost no és un pressupost del 2008, és precisament per
aquest seguit d’actuacions, algunes d’elles bastant condicionades a aquest projecte de
futur.
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Sr. Jordi Casals: Ja que s’ha tret el tema del pla de barris lligat als pressupostos, voldríem
deixar constància, ja que Convergència i Unió ha deixat constància del que en pensa, és
que si que la llei de barris és molt interessant; seria un gran benefici per al municipi per les
facilitats que ens donaria per fer unes actuacions, però aquí, l’equip de govern ha tornat
a actuar d’una forma unilateral: ha llistat tot un seguit d’actuacions, sense un previ debat
amb els diferents grups, sense un consens polític; se’ns ha presentat a una comissió una
informació en què es va demanar si es podien passar les propostes per escrit i se’ns va dir
que no; sense aquest consens polític s’ha portat a un consell municipal de benestar social
i salut pública, on jo ja vaig mostrar el que pensava, perquè el pla de llei de barris
demana que sigui participatiu i s’aprofita el consell municipal, sense preinformació del
que és el pla de llei de barris, ni quines són aquestes actuacions, i la gent que forma part
d’aquest consell municipal es troba aquesta informació i ha de decidir si està d’acord
amb aquestes actuacions, o no; allà es va demanar que es passés informació prèvia per
al proper consell municipal de seguretat ciutadana i mobilitat i seguretat ciutadana i crec
que tampoc s’ha fet. Això no és participació ciutadana: no tens capacitat de decidir si
amb una cosa hi estàs d’acord si no la coneixes i això ja ho sabran els regidors que varen
participar en una reunió amb els assessors de l’Agència Catalana de Joventut en què
parlaven de participació i del que volia dir un procés participatiu. I això que s’ha fet em
sembla que no és participació.
Jo crec que l’equip de govern el que pretén amb tota aquesta forma d’actuar en el ple
de llei de barris, és que tots els grups municipals assumim un pla de govern que va més
enllà d’aquest mandat –ja ho han dit, són quatre anys i amb una pròrroga de dos anyssense un previ debat i sense un consens polític i que, a més, els consells municipals validin
aquest procés participatiu que no ha estat així.
És a dir que nosaltres mostrem moltes reserves davant de com s’ha fet tot aquest procés i
mostrem el nostre malestar per com es porta a terme.
Sr. Miquel Franch: Gràcies, Jordi. Jo només volia dir una cosa: quan es governa, s’ha de
portar la iniciativa de la governabilitat del municipi.
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, d’acord amb el resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ICV-CdG)
Vots desfavorables: 3 (dels regidors del grup municipal d’ERC-AM)
Abstencions: 0

Vist que l’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2008.
Vist que la interventora habilitada i la secretària accidental de l’Ajuntament han emès els
informes favorables que figuren a l’expedient.
Vist que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Vist que en la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, i els pressupostos dels organismes i empresa que l’integren els han proposat
prèviament els òrgans competents, conformement als seus estatus o al document
fundacional.
Vist que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 i 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
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refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els
articles 3, 19 i 22 d ela Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària, 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:

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions
reals
2.946.473,48
7. Transferències de
capital
2.430.977,85
8. Actius financers
4.600,00
9. Passius financers
628.804,59
INGRESSOS
TOTALS
18.551.234,33

DESPESES

Pressupost de
l’entitat

A) OPERACIONS CORRENTS
1.
Despeses
de
personal
4.094.357,97
2. Despeses en béns
corrents i serveis
4.363.728,61
3. Despeses financeres
622.611,95
Transferències
corrents
1.457.029,94
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals
7.125.601,27
7. Transferències de

Pressupost de
la Societat
Municipal
Gestiomat, SL

Pressupost del
Patronat de la
ràdio municipal
de Torelló

Estat de
consolidació

4.683.495,28
585.794,26
84.100,62
260.155,50

9.636,62
124.327,93

180,00
338.857,35

3.614.337,26
3.849.338,51

6.841,19

54,31

5.589,62

42.491,86

2.946.473,48
42.500,00

351.097,31

176.518,86

2.430.977,85
4.600,00
628.804,59
344.626,97

Pressupost de
la Societat
Municipal
Gestiomat, SL

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
4.683.495,28
2. Impostos indirectes
585.794,26
3. Taxes i altres ingressos
3.520.420,02
4.
Transferències
3.720.662,11
corrents
5. Ingressos patrimonials
30.006,74

Pressupost del
Patronat de la
ràdio municipal
de Torelló

Pressupost
de l’entitat

Pressupost del
Patronat
Municipal del
teatre
Cirvianum

INGRESSOS

Pressupost del
Patronat
Municipal del
teatre
Cirvianum

Primer.- APROVAR inicialment el pressupost general per a l’exercici 2008, el qual, resumit
per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empresa que l’integren, és
el següent:

18.786.313,09

Estat de
consolidació

115.563,76

261.498,16

4.471.419,89

347.031,95

18.151,09

82.428,81

4.811.340,46

718,55

304,01

700,00

624.334,51

3.346,81

865.812,37
42.500,00

7.168.101,27
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capital
8. Actius financers
9. Passius financers
DESPESES
TOTALS

234.500,00
24.600,00
628.804,59
18.551.234,33

192.000,00
24.600,00
628.804,59
351.097,31

176.518,86

344.626,97

18.786.313,09

Segon.- APROVAR la plantilla de personal que es detalla a continuació:

Habilitació de Caràcter
Nacional

Administració General

A1

1

0

A1

1

1

-

A1

0

-

-

A2

1

0

-

-

C1

18

2

CLASSE
-

CATEGORIA
Secretari

Intervenció

-

Interventor

Tècnica

-

Gestió
Administrativa
Auxiliar

-

-

C2

0

Subalterna

-

-

E

0

Tècnica

Superior

Titulats superiors

A1

2

1

Diplomada

Tècnics de grau mig

A2

3

1

Auxiliar

Auxiliars tècnics

C2

1

0

Titulats superiors

A1

1

0

Diplomats

A2

0

0

Tècnics especialistes

C1

1

0

Auxiliars tècnics

C2

1

1

Inspector

A2

1

1

Sotsinspector

C1

0

0

Sergent

C1

1

0

Caporal

C2

4

1

Agent
Operari

C2
C2

17
1

2
1

Comeses especials
Administració Especial
Serveis Especials

Policia Local

Personal d’Oficis

Vacants

Amortitz

Treballador/a Social

Places

Denominació de la plaça
Gerent

Grup

2. Personal laboral de caràcter permanent o fix

A1

1

1

1

A2

3

1

1

Amortitz.

Vacants

SUBESCALA
Secretaria

Places

ESCALA

Grup

1. Personal funcionari

1

Places

Vacants

A2

1

0

Treballador/a familiar

C2

2

0

Educador/a de carrer

C1

1

0

Mediador/a (mitja jornada)

A2

1

1

Tècnic en economia i desenvolupament local

A2

1

0

Tècnic en desenvolupament comunitari

A2

1

1

Tècnic en educació

A2

1

0

Animador/a joventut (lloc a extingir)

C2

1

0

Coordinador/a d’infància i joventut

C1

1

1

Responsable punt d’informació

C2

1

0

Coordinador/a de cultura (s’extingeix grup C1 i passa a A2)

A2

1

0

Responsable comunicació i informació

C1

1

1

Auxiliar de biblioteca

Denominació de la plaça
Educador/a Social

C1

3

0

Ajudant de neteja de les dependències municipals

E

2

0

Encarregat manteniment instal·lacions educatives

E

1

0

Porter-conserge instal.lacions educatives

E

4

1

Encarregat manteniment instal·lacions esportives

C2

1

0

Coordinador de pavelló

C2

1

0

Tècnic d’esports

A2

1

1

E

4

0

Socorristes/ monitors

C2

3

1

Encarregat/da d’obres

E

1

0

Oficial de 1 a

E

3

0

Oficial de 2 a

E

5

0

Conserge-neteja instal.lacions esportives

Grup

Places

Vacants

3. Personal laboral de caràcter no permanent

E

2

2

E

1

1

Socorrista de les piscines (3 mesos)

C2

2

2

AODL de cultura

A2

1

1

Denominació de la plaça
Taquiller/neteja piscines d’estiu (3 mesos)
Operari manteniment piscines d’estiu (3 mesos)

4. Personal eventual

Amortització

Amortitz

Grup
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1

Vacants

A

Places

Denominació de la plaça
Assessor d’organització i projectes

Grup
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Amortització

1

PLANTILLA DE LA SOCIETAT LIMITADA GESTIOMAT
ANY 2008

Vacants

A2

1

0

Coordinador/a en Formació d’Adults

A2

1

0

Coordinador/a en Formació bàsica

A2

1

0

Gerent

A2

1

0

E

1

0

Tècnic/ de promoció econòmica (ocupat per un AODL)

A2

1

1

Coordinador del PTT (lloc ocupat amb personal laboral temporal)

A2

1

1

Auxiliar administratiu/va

C2

1

0

Denominació de la plaça
Tècnic/a en Ocupació

Auxiliar neteja dependències

Amortitz

Places

Personal laboral de caràcter permanent o fix

Grup

1.

PLANTILLA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO
ANY 2008

Vacants

1

1

C1

2

2

Vacants

C1

2

1

Amortitz.

Places

C1

Places

Ajudant de la ràdio

Grup

Denominació de la plaça
Responsable de la ràdio

Grup

1. Personal laboral de caràcter permanent o fix

Denominació de la plaça
Ajudant de la ràdio (jornada de 20 hores)

Amortitz.

2. Personal laboral de caràcter no permanent
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Tercer.- APROVAR les bases d’execució del pressupost que consten a l’expedient.
Quart.- APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball per a l’any 2008
d’aquest Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de la Societat anònima
Gestiomat.
Cinquè.- EXPOSAR-LO al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Sisè.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix,
quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
25.- APROVAR PROVISIONALMENT MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES ANY 2008:
Sra. Montse Ayats: Com cada any quan parlem de la modificació d’aquesta ordenança,
nosaltres insistiríem –malgrat fins ara se’ns ha dit que no- en la necessitat de promocionar
la piscina d’estiu, sobretot entre col·lectius de joves que ens sembla que poden trobar en
la piscina una oportunitat en les seves activitats d’oci a l’estiu i també, perquè malgrat la
piscina de Torelló presenti alguns dèficits, els usuaris que la utilitzen habitualment mostren
la seva satisfacció i alhora sovint comenten a l’estiu la poca assistència.
Nosaltres pensem que seria bo –i ja ho hem dit en moltes ocasions- de fer una bona
campanya de promoció de la piscina d’estiu.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir coma eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vistos els informes tècnics, a proposta de la Comissió Informativa d’administració i
hisenda, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2008 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
•

Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa pel servei de les piscines
municipals:

“Article 5.- Quota tributària.
La tarifa d’aquesta taxa expressada en euros és la següent:
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Coberta

Estiu

a)

Per l’entrada personal a la piscina:
1. De 6 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys
4,29
1,93
2. De 17 a 30 anys
5,04
2,53
3. Més grans de 30 anys
7,52
3,86
b) Abonaments de temporada:
1. De 6 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys
88,01
23,19
2. De 17 a 30 anys
103,41
32,20
3. Més grans de 30 anys
154,01
51,51
4. Familiar 1 (inclou la parella amb fills fins a 16 anys que convisquin en el
mateix domicili)
295,14
98,74
5. Familiar 2 (inclou la parella amb fills de 17 a 30 anys que convisquin en
el mateix domicili)
332,70
118,06
c) Abonaments de 10 sessions d’octubre a maig:
1. De 6 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys
27,91
2. De 17 a 30 anys
32,79
3. Més grans de 30 anys
48,83
4. De 6 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys, de 13:30 h. a 15:30 h.
21,47
5. De 17 a 30 anys, de 13:30 h. a 15:30 h.
25,22
6. Més grans de 30 anys, de 13:30 h. a 15:30 h.
37,56
d) Cursets de natació d’octubre a maig:
1. Infants de menys de 5 anys, per sessió de ½ hora setmanal
3,86
2. De 5 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys, per sessió de ¾ hora setmanal
3,86
3. De 17 a 30 anys, per sessió de ¾ hora setmanal
4,40
4. De més de 30 anys, per sessió de ¾ hora setmanal
6,01
e) Pel lloguer d’un carril de les piscines:
1. Per hora
16,10
2. Per hora setmanal, per mes
64,39”
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.

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. CRISTINA SALA:
B/1
Demà comença una nova modalitat en l’ús de les urgències mèdiques a Torelló i penso
que no estaria de més que ens informeu de què s’ha fet o què es farà per informar la
població en general de quin serà el funcionament a partir de demà del servei
d’urgències.
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Sr. Miquel Franch: La informació del funcionament del sistema d’urgències, de fet no
correspon a l’ajuntament, perquè com sabeu és una actuació que es fa a l’àmbit de tota la
comarca, excepte al Lluçanès, però la quarantena de municipis restants es veuran afectats
per l’aplicació d’aquesta reforma del servei d’urgències.
Sabem que el departament de Salut –crec que ho ha fet amb molt retard, perquè encara no
ha arribat cap carta, ni res- tenim entès i així ens han informat, perquè la M. Àngels Casals
forma part de la Comissió de Seguiment de l’aplicació d’aquest nou sistema i ella em va fer
arribar la carta personalitzada que s’enviarà a tots els ciutadans i ciutadanes de més de
setze anys, signada pel Gerent de Salut de la Regió Sanitària Centre i en què explica com
funciona el 061.
El Departament de Salut també ha enviat uns cartells que estan penjats a diferents punts de
la Comarca i n’hem rebut una cinquantena a Torelló i si no hi ha res de nou, demà s’enganxaran
a diferents punts de la població; explica les poblacions que queden afectades, l’horari de
funcionament i com funcionarà el 061.
Al marge d’això, el tema concret de la Vall del Ges i el Bisaura, s’ha pogut establir el sistema
diferent que ara explicaré en comparació a la resta de municipis de la comarca: tots els
C.A.P.s de la comarca d’Osona, a partir de les 9 del vespre i fins a les 8 del matí, estan
tancats, però hi haurà una sèrie de C.A.P.s, concretament cinc –Centelles, Tona, Manlleu, Vic i
Torelló- que tindran assistència continuada de 8 del matí a 9 del vespre i dissabtes,
diumenges i festius i en el cas de Torelló, hi haurà una ambulància medicalitzada amb
conductor, metge i infermera; aquesta ambulància estarà ubicada al C.A.P. de Torelló i amb
això ja es compleix la normativa sobre Isòcrones, és a dir, distància entre el centre
hospitalari i aquesta ambulància funcionaria bàsicament –no exclusivament- per la zona de la
Vall del Ges i el Bisaura; i en el cas del Bisaura finalment s’ha arribat a un acord que hi haurà
un metge localitzable, que això no vol dir que estigui al C.A.P., sinó que possiblement estarà a
casa seva i si es creu convenient, des del 061 se’l podrà trucar per fer-lo anar al domicili de
qui calgui.
En aquest sentit i com que la informació que dóna el Servei Català de la Salut és una mica
confosa, ens ha semblat –s’enviarà demà passat- fer un escrit (el mostra i llegeix el
contingut):
“Aquest passat dimarts, ha entrat en vigor la reforma de les urgències de nit a totes les
poblacions de la Comarca d’Osona.
Per fer entenedor el que significa aquest canvi i concretament per a tota la població de
Torelló, a partir d’aquest dimarts dia 1 d’abril, el funcionament de les urgències a Torelló és el
següent:
Si teniu una urgència durant l’horari d’atenció del CAP que és de dilluns a diumenge de 8 del
matí a les 9 del vespre: Truqueu o aneu al CAP, com feu sempre.
Si teniu una urgència a partir de les 9 del vespre i fins a les 8 del matí: Truqueu al 061 i
telefònicament rebreu la resposta més adequada a la vostra necessitat de salut. Us oferiran
consell mèdic segur i immediat o, si cal, us remetran al centre de salut que tingueu més a prop
o us enviaran personal sanitari per visitar-vos a casa amb un vehicle totalment equipat per
urgències.
Gràcies al suport donat per tots els torellonencs a través de la recollida de signatures, i
també per part d’altres municipis de la Vall del Ges i del Bisaura, en horaris de 9 del vespre i
fins a les 8 del matí i durant tots els dies de la setmana en el CAP de Torelló hi haurà una
ambulància medicalitzada per si ha d’entrar en servei. Aquesta ambulància medicalitzada
donarà assistència als municipis de la Vall del Ges i el Bisaura.
Per a més informació, us podeu adreçar al CAP de Torelló i també, a la Regidoria de Salut de
l’Ajuntament de Torelló.”
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C) INFORMACIONS:
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
C/1
Una de les coses que volia informar era sobre aquest nou servei d’urgències; en Miquel
ha donat una informació, però jo no sé si últimament al Bisaura... ahir vaig estar parlant
amb els metges del Bisaura i em varen dir que no havien acceptat la proposta d’estar
en atenció continuada a casa; si que en l’últim consell de coordinació de les urgències
es va dir que hi havia la possibilitat, o que ja s’havia decidit que hi hauria una
ambulància medicalitzada a Torelló, enlloc de l’ambulància de Vic, que és el SEM, que
és el que surt per emergències mèdiques, se’n posarà una altra a Torelló, però no serà
ben bé la mateixa, sinó que s’arregla l’ambulància que teníem aquí, s’equiparà i
funcionarà com a segona ambulància per emergències mèdiques. Això no vol dir que,
encara que hi hagi un metge i una infermera, la població pugui anar a rebre atenció: el
CAP estarà tancat, malgrat que hi hagi aquesta ambulància allà i la gent haurà de
desplaçar-se al punt d’atenció continuada que hi haurà a Vic.
Als metges del Bisaura si que se’ls havia fet la proposta de quedar-se amb atenció
continuada a casa, però passa que al Bisaura hi ha quatre metges, dels quals només un
tenia l’obligació de fer urgències i aquesta persona vindrà a reforçar les urgències de
Torelló, o les de Vic i els altres ho varen rebutjar, perquè l’oferta que se’ls feia era fer
l’assistència a casa però amb un sou molt i molt inferior al que es donava a altra gent i
de moment no han acceptat la proposta.
Per tant, funcionarà un sol punt d’urgències per tot Osona, si no hi ha cap altra cosa
nova.
Aquell dia nosaltres ja vàrem dir que no estàvem d’acord en començar sense tenir
informació la població. Se’ns ha passat la carta, però ens varen dir que no l’ensenyem a
la població, perquè ha d’arribar personalment i que nosaltres la teníem només a títol
informatiu; se’ns va dir que després de Setmana Santa la carta havia d’estar a tots els
domicilis –la carta no hi és- i se’ns va passar un tríptic, que és una altra mena
d’informació, perquè això ho fa el CatSalut, el CatSalut té el seu sistema d’enviar les
coses i en el tríptic s’informa dels horaris i de tot i es recalca que la gent el que ha de fer
és trucar el 061, perquè si no és un embolic saber on ha d’anar i com hi ha d’anar; i
nosaltres vàrem dir que ens negàvem a començar i que exigíem que aquesta
informació estigués als domicilis abans de la setmana passada, però malauradament
demà els CAP es tancaran i no ha arribat cap informació; divendres van arribar uns
cartells al C.A.P., que és el que es plantarà i és l’única informació que en aquests
moments s’ha posat. A la gent d’atenció als usuaris se’ls ha fet arribar aquesta carta,
perquè si algú demana informació la passin, però és una cosa que hem lamentat tots
que en dos anys que fa que s’està parlant del nou sistema, a última hora s’hagi anat
amb pressa i que la informació no s’hagi fet i el punt de Vic tampoc no l’hem pogut
veure ningú, perquè avui s’acabava d’adequar per entrar en funcionament demà.
C/2
Ahir vàrem celebrar la caminada per a la igualtat; els que vàreu poder venir suposo que
vàreu poder constatar que va ser una caminada en què la gent va estar molt contenta
–hi van haver unes 270 persones-; vàrem caminar amb el lema “caminem cap a la
igualtat home i dona”. Us he portat un petit record que es va entregar a la gent que va
venir.
Esperem poder seguir fent-la, potser no amb la mateixa ruta, però la gent que realment
no va voler repetir la ruta d’altres anys, ja va poder optar a sortir de diferents punts.
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Voldria donar les gràcies a tota la gent que va participar, perquè sense ells no s’hagués
pogut fer, però també a tots els tècnics i tècniques, tant del Pla d’Igualtat com de
l’Ajuntament de Torelló que hi varen col·laborar i moltes persones que
desinteressadament van venir a ajudar a preparar els esmorzars i sense elles
possiblement no hagués estat possible fer-ho.
C/3
Possiblement tots haureu rebut al vostre domicili això de la campanya del nom del
Centre de dia. Com veieu ens ha costat el centre de dia; tota la legislatura passada hi
vàrem estar treballant i sembla que ja estem arribant al final.
Si no hi ha res de nou –que esperem que no- el dia 26 d’aquest mes pensem inaugurarho i es posarà en funcionament el mes vinent.
Hem volgut fer la campanya per al nou centre de dia i que tothom hi pugui participar i
per això hem passat aquestes butlletes i us animaria a participar-hi tothom i que ens
digueu quin és el nom que voleu que tingui.
Properament ens trobarem, decidirem el més votat i quan tinguem l’horari de tots els
actes d’inauguració, ja us el farem arribar.
C/4
I per últim, una altra cosa que també fa referència a Salut: aquest matí he anat al
Consell Comarcal a una reunió; era una reunió de l’Agència de protecció de la salut;
com sabeu el Departament de Salut fa uns quants anys va decidir crear l’Agència de
Protecció de la Salut, com a pas previ per a l’Agència de Salut Pública de Catalunya,
que en aquest moment només funciona l’Agència de Salut Pública de Barcelona. En
aquesta Agència de Protecció de la Salut, disposem d’unes oficines que va cedir el
consell comarcal i hi tenim una tècnica i un responsable tècnic dels veterinaris i dels
farmacèutics; en aquesta Agència el que s’intenta és donar suport als ajuntaments, per
als temes que fan referència als informes sanitaris i a la protecció de la salut, sobretot en
tot el que són aliments, el que és medi ambient i coses més bàsiques i, a les indústries,
sobretot fan referència als aliments.
L’Agència de Protecció de la Salut va néixer l’any 2003; a Osona no l’hem posat en
funcionament fins fa un any i en aquests moments el mes vinent entrarà al Parlament la
Llei de Protecció de la Salut. Si les agències de protecció de la salut s’han fet una mica
seguint els sectors sanitaris –per això a Osona ens en toca una, perquè som un sector
sanitari-, les Agències de Salut publica no segueixen el sector sanitari, sinó que segueixen
la Regió sanitària i el que ens han informat és que la nostra Agència de Salut Pública
estaria situada a Manresa, com la delegació que tenim del CatSalut, en el mateix edifici.
Ja ens han dit la persona que seria responsable de l’organització, perquè malgrat que la
Llei encara no ha sortit, si que ja es comença a crear tota l’estructura: l’Isidre Ferran, que
és el veterinari que havíem tingut fa uns anys a Torelló i que ara estava treballant a
l’Agència de Protecció de la Salut serà el responsable de l’organització de tota aquesta
nova Agència de Protecció de la Salut des de Manresa i en aquests moments la
directora continuarà essent la directora de Barcelona, la Margarita Arboix, que
continuarà portant la de Barcelona i la de Manresa, però properament es buscarà una
persona per dirigir l’Agència de Protecció de la Salut.
Amb això què es pretén? Si en aquests moments l’Agència de Protecció només feia
temes de protecció de la salut, el que s vol és posar-hi tot el que sigui promoció,
protecció, vigilància epidemiològica, tot molt més ampli; continuaran mantenint la seu a
Vic amb una sèrie de tècnics i el que s’intenta és que des de l’Agència de Protecció de
la Salut, futura Agència de Salut Pública o futura sucursal de l’Agència de Salut Pública,
posar a disposició dels municipis i sobretot dels municipis més petits, tècnics i recursos per
poder dur a terme totes aquestes coses.
Properament es començarà –com sempre a Osona som proves pilot- una prova pilot
amb vuit o nou municipis amb més de cinc mil habitants, en què se’ns donarà un
programa informàtic on poder entrar totes les dades de totes les indústries i de tot el que
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tinguem que realment ens requereixi una vigilància i un seguiment en tots aquests temes
de protecció de la salut, com són aigua, medi ambient, ... per poder establir les prioritats
i què és el que hem d’anar treballant per poder fer això.
Com sabeu, fins ara els municipis en protecció i en promoció de la salut pública teníem
molt pocs recursos; cada vegada se n’ha assumit més; no se’ns ha donat ni els mitjans ni
els tècnics necessaris i realment és un gran repte per als municipis i el 2006 amb la
Federació i amb l’Associació Catalana de Municipis ens varen fer un plec de condicions
de tot el que hauríem de fer els municipis, que si ho volem posar en marxa necessitem
tècnics i molts recursos.
Amb això, l’Agència de Salut Pública el que intentarà serà ajudar-nos, però són
conscients que no tenen ni els recursos ni els mitjans i que hi haurem de posar tots una
mica de la nostra part. Per tant, anirem treballant i a veure si la salut pública, els
municipis cada vegada ens la fem més nostra i podem fer, com a mínim el que se’ns
marca per llei.
La sessió es clou a les nou i quaranta minuts del vespre del mateix dia trenta-un de març
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 ACCTAL.,

