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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT
EN PLE, CELEBRADA EL DIA 21 D’ABRIL DE 2008:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
04/2008
extraordinari
21 d’abril de 2008
de les 20:30 a les 21:19
Sala de plens de la casa de la vila

Hi assisteixen:
Alcalde President:
1a. Tinenta d’alcalde
3er. Tinent d’alcalde
4art. Tinent d’alcalde
Regidors i regidores

Miquel Franch i Ferrés
Flora Vilalta i Sospedra
Marc Fontserè i Candell
David Forcada i Rifà
M. Àngels Casals i Font
Francesc Josep Rivera i García
Lluís Bassas i Portús
Pere Bartés i Montagut
Jaume Vivet i Soler
Cristina Sala i Donado
Núria Güell i Rovira
Manel Romans i Sánchez
Jordi Casals i Prat
Lluís Sabatés i Padrós
Albert Soldevila i Boixader
Montserrat Ayats i Coromina

PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
PSC-PM
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
ERC-AM
ERC-AM
ERC-AM
ICV-CdG

2on. Tinent d’alcalde

Pere Galobardes i Molera

PSC-PM

Secretari:

Jaume Manau i Terrés

Excusa la seva assistència:

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior _______________________________pàgina 2
2. PRESENTACIÓ D’UNA SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA PTO/433/2008,
DE 20 DE FEBRER, PER A L’ATORGAMENT DELS AJUTS QUE ESTABLEIX LA
LLEI 2/2004, DE 4 DE JUNY, DE MILLORA DE BARRIS, ÀREES URBANES I VILES
QUE REQUEREIXEN UNA ATENCIÓ ESPECIAL, I EL DECRET 369/2004, DE 7
DE SETEMBRE, PEL QUAL ES DESPLEGA LA LLEI ESMENTADA. _______________ Pàgina 2
Abans d’iniciar a tractar l’únic punt inclòs a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde fa la
presentació i li dóna la benvinguda al Sr. Jaume Manau, que des de fa una setmana és
el Secretari de la Corporació. Li expressa la satisfacció per l’interès que ell ha tingut per
venir a treballar a l’ajuntament de Torelló. Diu estar absolutament convençut que aquest
interès es veurà col·laborat per la participació de tots els regidors i regidores de
l’ajuntament.
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Desenvolupament de la sessió:

PROPOSTES AMB VOTACIÓ
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
Per unanimitat dels assistents, s’aprova l’acta de la sessió anterior, ordinària del dia 31 de
març de 2008.
2.- PRESENTACIÓ D’UNA SOL·LICITUD A LA CONVOCATÒRIA PTO/433/2008, DE 20 DE
FEBRER, PER A L’ATORGAMENT DELS AJUTS QUE ESTABLEIX LA LLEI 2/2004, DE 4 DE JUNY, DE
MILLORA DE BARRIS, ÀREES URBANES I VILES QUE REQUEREIXEN UNA ATENCIÓ ESPECIAL, I EL
DECRET 369/2004, DE 7 DE SETEMBRE, PEL QUAL ES DESPLEGA LA LLEI ESMENTADA.
El Sr. Secretari dóna lectura al contingut de la proposta.
El Sr. Alcalde dóna la paraula als portaveus dels grups municipals:
Sra. Montse Ayats (ICV-CdG):
Tal com s’especifica a la normativa que regeix aquests ajuts, l’ajut que poden demanar
els ajuntaments per millorar determinats barris o determinades àrees o, fins i tot, pobles
sencers –en el cas que fóssim un municipi petit- és un instrument que va ser creat pel
govern de la Generalitat ara fa uns cinc anys; fins llavors, alguns ajuntaments s’havien
acollit a Plans especials fets pel Ministerio, o bé ajudes europees, però no hi havia lleis
pròpiament catalanes. Amb l’aprovació ara fa cinc anys d’aquesta llei, es va permetre
que alguns ajuntaments catalans al llarg d’aquest temps s’hagin anat acollint a aquest
pla de millora de barris. L’objectiu –ja ho diu la normativa- és d’alguna manera
emprendre accions que comportin una intervenció integral i que vagin adreçades, tant a
la rehabilitació física de determinats espais, com la sostenibilitat ambiental, el benestar
social i la dinamització econòmica i per això se’n diuen plans integrals. Des que es va fer
la primera convocatòria ara fa uns cinc anys, diversos ajuntaments i barris de Catalunya
s’hi han acollit. En un primer moment, aquests ajuts –a parer nostre- varen servir per
solucionar problemàtiques d’emergència, en diríem, i per atendre barris o zones que
patien problemàtiques realment molt difícils de resoldre i que demanaven –com deia
abans- amb urgència intervencions decidides per part de l’administració.
Les diferents convocatòries i veient una mica les propostes que s’hi han anat presentant i
que s’han anat solucionant, hem pogut comprovar que poc a poc s’han incorporat
peticions de municipis que no reclamaven una intervenció tan urgent, però que
treballaven sobretot per la prevenció; des del nostre punt de vista, aquest és un tema
cabdal i és no haver d’actuar quan les coses ja estan excessivament degradades o
deteriorades, sinó actuar en la prevenció i, per tant, evitar la degradació de determinats
barris o espais de cara al futur.
D’altra banda, també val la pena tenir en compte –des del nostre punt de vista- que les
accions que es plantegen a la sol·licitud d’ajut que avui es presenta al ple, la majoria
d’accions no són les accions concretes que només afectin a un barri o a un espai molt
concret, sinó que tenen relació amb el conjunt de la població de Torelló i moltes vegades
també amb altres municipis; és a dir: si això es tira endavant, el que es farà beneficiarà a
un conjunt molt ampli de la nostra ciutadania: millores per apropar-nos al riu Ges,
ampliació de la biblioteca, els serveis socials a la Carrera, ... tots els que es poden anar
enumerant i que estan referenciats en el projecte que se’ns ha entregat, d’alguna
manera repercuteixen i incideixen en el conjunt de la nostra població.
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Des del nostre punt de vista, les 24 propostes, o peticions, o actuacions que es plantegen
a aquest pla de millora del que seria el casc antic i adjacents (no sé com s’hauria de
definir clarament, però en tot cas en el projecte ja estan ben definits els àmbits concrets
d’actuació) la majoria de projectes que s’inclouen a aquesta petició són motiu de
converses informals entre els ciutadans i les ciutadanes; per posar un exemple: és habitual
que es parli de l’estat de determinats carrers o del tema dels aparcaments en bars o en
comerços, que solen ser els llocs on habitualment els ciutadans i les ciutadanes opinen
sobre les problemàtiques del nostre municipi i d’altres. Però també moltes de les millores
que es demana poder tirar endavant a partir d’aquest pla de millora de barris, han estat
reclamades per diferents grups en aquest ple, o formen part dels programes electorals
dels grups d’aquest ajuntament.
Evidentment, al costat de les demandes que fan els ciutadans i les ciutadanes o les que
podem fer els grups polítics, hi ha sempre o sovint, -a part de les bones actituds
disposades a resoldre determinats problemes molt concrets- quan estem parlant de
projectes d’una gran envergadura, hi ha sempre –ens agradi o no- les limitacions dels
nostres pressupostos; no podem oblidar, sense anar més lluny, que la inversió tan
important com és una piscina coberta, hipoteca en gran part les inversions d’aquest
mandat. Per això, tot aquest preàmbul serveix per justificar que quan el mes de març
l’alcalde, en una junta de govern –crec que és la primera vegada que en vàrem parlarva parlar de la possibilitat d’acollir-nos a la convocatòria d’ajuts per a la millora dels barris
que acabava de publicar-se, des d’Iniciativa Ciutadans del Ges ens va semblar bé. De la
idea genèrica inicial es va passar, poc a poc, a anar concretant i delimitant l’àrea
d’actuació i també les accions concretes; d’alguna manera –com en qualsevol projecte
que ha de tenir unes puntuacions- cal reunir una sèrie de requisits i evidentment s’han de
trobar els equilibris i alhora hi ha unes limitacions pressupostàries i d’alguna manera has de
fer que tot plegat casi.
La concreció i l’acotació del projecte fins arribar a la proposta que avui es presenta al
ple, l’hem pogut anar seguint a través de les exposicions que s’han fet als Consells de
Benestar social, de Seguretat ciutadana o a les juntes de govern o comissions en què
s’aprofitava sovint qualsevol espai per parlar del tema. També –sempre que ens ha
convingut- hem fet consultes al tècnic que ha coordinat el projecte i que amablement
ens ha ensenyat el projecte o bé ens ha atès la consulta concreta que li fèiem.
Per entendre de què estem parlant, d’aquests projectes que deia que són en boca dels
ciutadans o en els nostres programes electorals, en el projecte que hi ha aquestes 24
accions proposades, entre d’altres hi ha l’adequació de diversos pàrquings, que és un
dels temes que ha anat sortint en aquest ple i que des del nostre punt de vista, ha de ser
el pas previ per a l’ordenació i la pacificació del trànsit a tot el nucli antic. Encara no fa
gaires dies que en parlàvem a propòsit de la proposta de traslladar les dependències de
protecció civil. El condicionament i la millora de diferents carrers, per fer-los més
accessibles a tothom: és una demanda constant d’alguns dels veïns i, si no, demaneu a la
gent del carrer Nou o de la part de la Sagrera o el carrer Rocaprevera, que d’alguna
manera és el carrer que ens portarà cap als serveis d’atenció a la gent gran i que, per
tant, necessita un condicionament per garantir més seguretat per als vianants. Millorar el
riu Ges per aconseguir que d’alguna manera els torellonencs i les torellonenques puguem
viure més mirant el riu i valorant un aspecte que sovint valoren més la gent de fora que
molts de nosaltres, ens sembla que també és una petició justa i que d’alguna manera ha
estat reivindicada pel nostre grup.
També es parla de l’adequació de l’antic ambulatori com a espai per a les entitats;
aquest també és un tema llargament reivindicat; a vegades se n’ha dit hotel d’entitats i
d’altres un altre nom; nosaltres en el que si que estem d’acord és si s’acaba construint un
hotel d’entitats. També la ludoteca, des del nostre grup considerem que hauria de ser un
servei complementari a la biblioteca; el projecte planteja una ubicació a la zona de la
Carrera, però en tot cas aquest és un tema que ja discutirem més endavant; per a
nosaltres, el que és fonamental és que es discuteixi que volem tenir una ludoteca amb un
model determinat de funcionament.
I com això, podria anar fent enumeració de la resta: l’espai dones, que es planteja, el
programa d’igualtat d’oportunitats, els programes de diversitat i ciutadania, el programa
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d’atenció a la gent gran, el soterrament dels contenidors del casc antic: és evident que
aquesta és una demanda que també ha sortit en diverses ocasions a una problemàtica
concreta que és el tema de les deixalles, ... la definició i senyalització de camins escolars
segurs, etc. Com podeu veure les persones que assíduament assisteixen al ple o que en
fan un seguiment, són temes que han anat sortint.
Per tant, des del nostre punt de vista ens sembla que aquesta explicació que hem fet
justifica el nostre viot favorable per tal que es tiri endavant la sol·licitud d’ajut.
Per acabar, considerem fonamental, entre els punts que destaca aquest programa, n’hi
ha un –el 21- que és el programa de coordinació, comunicació i participació. Per tant,
considerem que és fonamental que l’equip de govern desenvolupi aquest punt que parla
de la participació. Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges creiem fermament en la
participació, però en una participació ben entesa i ben estructurada; una participació
que ha de servir, perquè els ciutadans i les ciutadanes s’impliquin en el futur dels nostres
pobles i ciutats, perquè malament anirem si això ho limitem a la feina que han de fer els
regidors i regidores de l’ajuntament; ara més que mai, en una societat molt individualista i
que algunes vegades renuncia a participar en això que en diem el bé comú, ens sembla
que la participació és fonamental. Per això, convidem a treballar ja des d’ara, per,
d’alguna manera dotar aquesta acció de recursos i d’accions concretes i també, els
ciutadans i les ciutadanes fem una crida per aprofitar l’oportunitat que tenim de treballar
pel nostre poble i pel disseny del nostre poble.

I finalment, només dir que és evidentment que això és una petició i que ha d’estar
aprovada o no pel govern de la Generalitat de Catalunya; que tenim –ens sembla a
nosaltres i pel que deia l’alcalde- com a mínim dues oportunitats, però que esperem que
si cap de les dues oportunitats no tira endavant, el compromís per continuar treballant
per resoldre totes aquestes mancances que tenim en el nostre municipi.
Sr. Jordi Casals (ERC-AM):
Aquest ple segurament és un dels més importants que es realitzarà durant aquest
mandat, perquè el que s’ha d’aprovar és la proposta de l’ajuntament de Torelló per
poder optar a beneficiar-se del Pla de Llei de Barris. Aquest Pla de barris comporta una
aportació de la Generalitat molt important, però també de l’ajuntament: la proposta que
tenim damunt de la taula és de cinc milions per part de l’ajuntament i cinc milions per
part de la Generalitat. Deu milions d’euros que han de finançar 24 actuacions en un
període de quatre anys i amb l’opció de dos més de pròrroga; això vol dir que el que
aprovem avui tindrà conseqüències que van més enllà del mandat d’aquest equip de
govern. Podríem dir que és un pla d’actuació municipal, però per a més d’un mandant;
muntar un pla com el de la Llei de barris, demana un gran consens polític dels grups
municipals, pel fet que la seva incidència pot afectar altres majories de govern, futures.
El Pla de barris valora que per a l’elaboració de les propostes d’actuacions, siguin de
forma participativa; activar els consells municipals ha estat una bona idea, però la tasca
participativa portada a terme deixa molt per desitjar: no podem dir que el procés tingui
l’aval de la participació ciutadana, si sols s’ha consultat els membres dels consells sense
una informació prèvia, del que és el Pla de la llei de barris, ni de les actuacions
proposades per part de l’alcalde. Els membres dels consells municipals de cap manera
podem dir que haguem participat en l’elaboració de les propostes d’actuacions, perquè
haver de decidir sense una prèvia de contextualització ni de deliberació, no és
participació; i si volem potenciar la participació ciutadana, no podem utilitzar els òrgans
participatius segons els interessos puntuals. Abans s’ha fet una referència llarga, fins i tot
apassionada, sobre la participació; nosaltres hi estem d’acord, però aquesta participació
s’ha de fer ben feta. I el que hem esmentat dels consells municipals, lamentablement
també ho podem dir de la participació dels grups municipals: òbviament l’equip de

5

govern –i l’alcalde al seu davant- han de portar la iniciativa; per això són l’equip de
govern. Ara bé, portar la iniciativa no és actuar unilateralment en un projecte tan
important com el pla de barris; tan important pel volum econòmic, però també perquè
va més enllà del mandat de l’alcalde actual, com hem dit abans. Som conscients que en
tot aquest procés només s’ha comptat amb els grups municipals per informar-los, sense
capacitat d’aquests per incidir. Tot això, no cal oblidar-ho, s’ha fet en un context d’un
govern en minoria, amb la necessitat de comptar amb el suport d’altres grups municipals
per aprovar-ho. I no ho diem com a recurs retòric, sinó que ho diem, perquè si l’alcalde i
el seu equip no han tingut voluntat per consensuar unes actuacions que s’hauran
d’executar –repetim- més enllà d’aquest mandat, els grups que podem condicionar les
majories hauríem de ser prou responsables per fer que s’hagués tingut en compte l’opinió
de tots els grups municipals en l’elaboració de les propostes d’aquestes actuacions; com,
sinó, és pot justificar donar suport a aquestes propostes; s’haurà donat la casualitat astral
que hi hagi hagut una confluència de programes sense cap tipus de debat?
Nosaltres podem estar d’acord amb algunes de les actuacions que es presenten aquí;
fins i tot algunes són emblemàtiques del nostre programa electoral, com per exemple el
programa de la gent gran, el d’acollida i ciutadania, l’ampliació del pavelló, el camp de
gespa artificial i els aparcaments, entre d’altres. Però en d’altres no hi estem gens
d’acord; hi ha unes línies vermelles al nostre programa i de la nostra idea de poble que
topen amb aquestes propostes: per exemple, el paper del club, que després d’aquesta
proposta deixa de ser un espai central de trobada al nostre municipi. Des d’Esquerra
optem, perquè en el conjunt del concepte d’hotel d’entitats, el nucli central sigui el club,
on hi hagi un espai de convivència dels ciutadans i les diferents entitats; no és que
estiguem en contra del punt dona, però no creiem que hagi d’estar situat en aquest
espai. Podríem parlar també de la reforma del campanar, per valor de 60.000 €; s’ha dit
que per fer un mirador turístic, però a Torelló no creiem que hi hagi un projecte estratègic
de foment del turisme. En quant a la Carrera, no creiem que sigui el millor lloc on situar-hi
els serveis socials i la ludoteca, situar dependències municipals allà, representaria la
consolidació de la fragmentació de les dependències municipals i allunyar-nos del
concepte de finestreta única, que ha de comportar la construcció d’un nou ajuntament,
projecte ajornat sembla, ad eternum.
En quant a la ludoteca, des d’Esquerra ja vàrem mostrar la nostra aposta per aprofitar
l’edifici de l’actual casal de la gent gran, davant el parc de les pollancredes; un equip
que n’hauríem d’agilitar un complicat traspàs per part del govern espanyol i la
Generalitat. No creiem positiu que la ludoteca se situï al segon pis de la Carrera i menys si
ha de comportar espai amb els serveis socials. Són línies mestres que enllacen la nostra
visió global de Torelló, però és que no les hem pogut mostrar ni debatre, ni com a grup
municipal, ni com a membres de la comissió d’equipaments, una de les grans oblidades
en tot el procés, conjuntament amb les més de vint entitats que estan recollides en la
memòria del projecte com a afectades per totes aquestes actuacions: se’ls ha
comunicat alguna cosa al respecte d’aquestes propostes?.
Més enllà de les desavinences amb les propostes, Esquerra no podem avalar una
proposta que s’ha fet amb un procés que s’allunya de qualsevol tipus de participació real
dels consells municipals i del diàleg i consens amb la resta de grups municipals, quan
hauria de ser imprescindible per l’impacte econòmic i la dimensió temporal: recordem
altre cop que el pla de barris té una durada de quatre anys amb opció de dos de
pròrroga; va més enllà d’aquest mandat.
Creiem ineludible un treball conjunt amb tots els grups municipals. A més, notem certa
precipitació en l’elaboració de les propostes; pot semblar anecdòtic, però en el projecte
hi ha fotografies en el lloc sortir la biblioteca per Can Parrella o bé explicacions com el del
centre de serveis socials de la Carrera, on no s’esmenta la Carrera en si, i en canvi si que
parla de la residència i del centre de dia, quan aquests estan fora de l’àmbit
d’intervenció. Podríem posar altres exemples o el fet que els projectes segueixin fil per
randa els exemples del manual del Pla de barris. Amb tot, tenim la impressió que el fet
que Torelló aspiri a entrar en la convocatòria del Pla de barris ha estat fruit que a algú se li
ha encès la bombeta a última hora, sense un plantejament previ; si no fos així, s’hauria
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pogut treballar amb antelació a nivell tècnic i polític. Esperem que el finançament hagi
estat planificat d’una forma acurada i que no s’hipotequi l’ajuntament.
Esquerra de Torelló no donem suport a unes propostes que s’han pres unilateralment des
de la minoria; que no se’ns ha tingut en compte més enllà d’informar-nos; que s’ha
utilitzat els consells municipals per donar una aparença participativa a tot el procés, que
no ha estat real i que s’ha ignorat una vegada més la comissió d’equipaments. Nosaltres
no podem donar suport a un projecte tan complex, fet amb presses i improvisacions;
nosaltres no podem donar suport a aquesta proposta. No ens hi oposarem, però, així que
ens hi abstindrem. Ara bé, si es dóna el cas que l’ajuntament de Torelló no aconsegueix
entrar a la convocatòria d’enguany, com a portaveu d’esquerra estenc la mà a
col·laborar en l’elaboració d’una nova proposta, si és que hi ha noves convocatòries,
que parteixi de la necessitat d’un debat i un consens polític i de la participació real dels
consells municipals.
Sr. Lluís Bassas (CiU): Malgrat s’ha parlat de temes de participació, nosaltres podem dir
que si que hem tingut alguna reunió amb l’alcalde per parlar del tema de la llei de barris,
abans que es presentés als diferents consells que s’ha anat presentant... potser per la
coincidència que estàvem parlant d’altres temes, i pactes...
Per altra banda, i ho dèiem en l’aprovació dels pressupostos, nosaltres creiem que això és
un complement a totes les actuacions que es poden fer des dels propis recursos de
l’ajuntament durant els propers anys i que, per tant, és molt important, tant en l’àmbit
social com cultural, d’estructures i d’infraestructures, que en general fan falta a Torelló i
que s’han de planificar i que, per tant, es contemplen en els propers anys. També hem de
dir d’alguna manera –i ho deia, em sembla, la Montse- que això contempla moltes de les
coses que tots els grups teníem en els programes electorals i tot i que hi pot haver
mancances –com deies tu Jordi, que segurament és veritat- nosaltres creiem que és un
bon pla i un bon complement i, per tant, no llegirem –perquè ja s’ha fet- quins són els
punts o quins d’aquests 24 punts són els més importants; per a nosaltres ho són tots; n’hi
pot haver algun, més superflu, però la majoria, i sobretot parlant de temes socials i
d’infraestructures, creiem que és bo i, per tant, nosaltres no ens hi oposarem, si no que
votarem a favor.
Sra. Flora Vilalta PSC-PM): En primer lloc crec que com a representants del món local ens
hauríem de felicitar, perquè el Govern de la Generalitat, amb l’aprovació d’aquesta llei
està estenent una ajuda importantíssima als municipis de Catalunya; molts d’ells –i ho
comentava la Montse-, municipis que realment tenien uns barris molt denigrats i que, per
tant, es van acollir a les primeres convocatòries i que ja estan posant en funcionament
una sèrie de canvis. Altres, hem de fer un exercici de prevenció i un exercici de mirada al
futur; crec que és el que està fent en aquests moments l’ajuntament de Torelló.
Aquesta llei, de debò que permet –com també s’ha dit- una visió integral de la zona
escollida per tal d’aplicar la llei, i no una visió parcial; per tant, vol dir que aquesta visió
integral no afecta només el que en podríem dir les voreres, les places, els carrers, ... si no
que també dóna una bona sortida a poder posar i implementar nous serveis, o bé
reformar serveis que ja té en marxa la ciutadania. Per tant, no estem afavorint una gent
concreta, que viu en un barri concret o en una zona concreta del nostre poble, si no que
estem afavorint a tota la ciutadania de Torelló.
També és veritat que les propostes que tirem endavant, que proposem per executar, són
propostes que han estat recurrents i que ho han estat no només des d’una legislatura, si
no de diferents legislatures o diferents mandats i que moltes d’elles figuren en els
programes amb els quals gairebé fa un any ens presentàvem a les eleccions municipals.
Per tant, ara tenim l’oportunitat que aquestes propostes, que moltes vegades
analitzàvem des de la individualitat, les puguem presentar des d’una mirada global, la
qual cosa sempre beneficia més. És veritat, i així ho constatem i així ho ha fet aquest
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govern, que és una prerrogativa del govern tirar endavant iniciatives i presentar-nos a
aquesta llei de barris és el que ha fet aquest govern de l’ajuntament de Torelló.
Creiem que hi ha un treball posterior, que s’haurà de fer, i esperem que afortunadament
l’ajuntament pugui beneficiar-se d’aquesta convocatòria i no hagi d’esperar una
propera convocatòria, i en aquesta segona fase, jo crec que és important i així s’ha fet
en municipis molt propers a nosaltres, que també han estat beneficiats en altres
convocatòries de la llei de barris, aquesta segona part, que és la participació ciutadana;
si bé també és veritat que s’ha contactat amb els consells que s’han anomenat, però si
que aquesta participació ciutadana es contempla en aquesta segona fase quan
realment tindrem la certesa de si hem estat beneficiaris o no de l’atorgament d’aquesta
subvenció, perquè no podem crear expectatives, no podem fer volar coloms i, per tant,
primer hem de tenir la certesa que realment la nostra demanda ha estat atesa pel
govern de la Generalitat i que després ens portarà a fer tot aquest treball, que feina hi
haurà per poder-ho fer i que feina hi haurà per poder opinar. També ens agradaria que
molts grups –com deia en Lluís fa un moment- han pogut fer aportacions, que han estat
enteses i recollides i que qualsevol grup sempre ha tingut les portes obertes, tant per
parlar amb els tècnics, com sempre la porta de l’alcaldia ha estat oberta.
Per tant, com a grup municipal del PSC, creiem que avui estem prenent una decisió
important; esperem que d’aquí a uns mesos puguem celebrar aquesta decisió, perquè
haguem estat afortunats. En cas de no ser-ho, continuarem treballant per tal que en
properes convocatòries, Torelló no es quedi al marge d’aquests beneficis.
El Sr. Alcalde concedeix un segon torn de paraula a cada un dels portaveus que ho
desitgi.
Sra. Montse Ayats: Reiterar: jo entenc que el tema de la participació és un tema que
sovint ens n'omplim la boca; no sé si ha estat apassionada o no, però jo si que sóc de les
que com a grup ens creiem en una participació seriosa; en uns consells de seguretat
ciutadana, per exemple, és evident que si deixes sobre la taula 50 propostes –i ja ho vaig
manifestar allà- és difícil que ningú pugui dir si o no, però entenc que ja hi haurà els espais
per vehicular aquesta participació en aquest sentit de quan estem parlant de propostes
concretes i d’actuacions, acotades en un temps i a uns pressupostos, que entenc que és
una de les claus; és a dir: tenir clar sobre què volem participar i sobre què podem
participar. Jo crec que és un aprenentatge i que no es resol, segur, en els consells de
participació ciutadana que tenim ara estructurats o no es resol parlant d’una comissió
d’equipaments, que fa temps que està morta i enterrada i que jo deixaria de parlar-ne ja,
perquè no és operativa i, per tant, no ens la posem més a la boca i busquem alternatives
si és que n’hem de trobar.
Sr. Jordi Casals: Comentar un parell de coses: el nostre posicionament no és cap sorpresa:
ja el vàrem manifestar en el darrer ple.
En quant a la participació, no crec que la participació sigui fer volar coloms; òbviament
la participació té unes regles de joc, que s’han de manifestar des d’un principi, però les
actes dels consells municipals –i així es va demanar en el consell municipal que jo hi era i
també vaig mostrar la meva opinió que jo creia que no fos correcte- sense una proposta
prèvia i deixant un espai, perquè la gent s’ho pogués pensar i llavors opinar, no creia que
fos un procés vàlid de validació (valgui la redundància) participativa del procés en què
es valora a l’hora de puntuar el pla de barris.
El que si que mostro perplexitat és pel que ha dit el portaveu de Convergència i Unió en
quant que han participat abans que es presentés en algunes comissions. Hauria demanat
més generositat cap a la resta de grups: Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya,
per tal que també poguéssim entrar en aquest tipus de converses.
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Sr. Miquel Franch (PSC-PM): en primer lloc, agrair les intervencions que hi ha hagut i d’una
manera especial la que ha fet la Montse Ayats: penso que has donat una pinzellada molt
clara de tot el que ha estat aquest procés, fons que el govern de la Generalitat, no fa
gaires anys –concretament en fa cinc- va decidir tirar endavant aquests projectes de llei
de barris, que no deixa de ser res més que el que comentaves (a la Sra. Ayats) com
havien fet altres municipis, principalment de la zona metropolitana, a través de
programes europeus, amb el programa URBAN. Jo recordo, essent regidor de benestar
social i essent alcalde en Lluís Bassas, que vàrem estar discutint la possibilitat d’entrar al
programa URBAN: no ens hi varen voler, perquè érem 11.000 habitants i difícilment teníem
opció a ajudes europees directes. Això volia dir que ara tenim una gran oportunitat i no
voldria tancar aquest ple sense... no entrar en el debat que hi ha hagut, perquè cada
grup pot fer el que cregui convenient, però si que m’agradaria explicar la zona
d’intervenció, quines fortaleses, quines debilitats i quines oportunitats tenim; penso que
això és el més important d’aquest projecte, perquè la llei de barris, tal com s’ha dit, és un
projecte integral. En l’espai que nosaltres actuem, que afecta un 13 o 14% de la població
de Torelló, hi ha unes fortaleses: en primer lloc és un barri que està localitzat al centre del
municipi i és important per això i el Pla General, aprovat el 1999, preveu un seguit
d’actuacions en aquest àmbit i, si us en recordeu i pensem una mica en el projecte que
es va aprovar l’any 1997, del casc antic, també preveia un seguit d’actuacions en la
segona fase del casc antic. Una altra, que és important i no passa en altres poblacions, i
és que Torelló tenim una important tradició associativa. Però també hi ha unes debilitats:
una part d’aquesta zona té un petit declivi urbanístic i, per tant, és important poder
actuar en aquestes zones. També té una elevada concentració de col·lectius amb risc
d’exclusió social: estic parlant de gent gran, persones amb problemàtica de
dependència, joves, ... per tant, és important actuar en aquesta zona. I també dir que en
aquesta zona que actuem, hi ha un important nombre d’establiments comercials buits,
que fan decaure l’activitat comercial en aquesta zona i és important anar a buscar
aquest valor afegit.
També hi hauria, no un inexistent espai d’aparcament, perquè si que hi és, però mal
condicionat –com molt bé deies tu Montse- i, per tant, és important trobar espais, alliberar
espais, treure edificabilitat d’espais –ho fem al carrer Rocaprevera-, però també actuem
en altres aparcaments municipals.
I també en aquesta zona, hi ha una poca diversificació d’equipaments públics i penso
que és una de les altres actuacions que fem; algunes ja les teníem previstes i després en
parlaré.
Entrant en les oportunitats que tenim amb aquest pla de barris: nosaltres entenem que hi
ha un elevat potencial de l’àmbit d’intervenció del conjunt del casc antic com a centre
neuràlgic del municipi i, evidentment, de tota la població; que hi ha un important índex
de creixement demogràfic en aquest àmbit, que també és molt important tenir-ho en
compte. Que aquesta intervenció urbanística ha de permetre en aquesta zona, comptar
amb un ventall de nous equipaments, per tal d’ampliar l’oferta de serveis a la població i
acollir nous programes socials –si us hi heu fixat, en l’apartat social, donem bastant
contingut a aquests programes-; i que una sèrie d’actuacions que hi hem de fer,
entenem que fem com una trama urbana, molt més coherent, molt més plena
d’equipaments, de serveis, ... per tant, és molt bo que un cas antic sigui d’aquesta
manera.
Hi ha unes amenaces en aquesta zona que actuem i per això hi hem d’actuar: té el risc, si
no hi actuem, de la pèrdua de la centralitat del municipi i és important que els municipis
treballem per tal que el nostre casc antic estigui en condicions, és a dir, no perdre
aquesta centralitat i que hi podria haver fins i tot, com a conseqüència d’això, un canvi
en la tipologia de residents del casc antic i nosaltres entenem que no ha de ser així i, per
tant, hi ha d’haver una bona conservació, que es facin actuacions en edificis, en
habitatges, ... i, finalment, si no es fan intervencions en barris, hi pot haver un estancament
econòmic del barri: si no tenim comerços, si la població marxa del casc antic, si no es fan
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rehabilitacions d’habitatges i no disposen d’ascensor o de serveis mínims, pot comportar
a un estancament econòmic del barri.
I és per això que en aquest pla de barris, una de les coses que fem el nostre ajuntament i
que no ho han fet d’altres, és que, com bé sabeu, hi ha vuit punts d’actuació i
l’ajuntament actuem en aquests vuit punts –en diuen camps-. El camp 1 seria millora de
l’espai públic i dotació d’espais verds, i en aquest sentit plantegem cinc actuacions: la
primera seria el condicionament per a vianants del carrer Rocaprevera, el pas de la
Sagrera, el carrer Nou, el carrer Sant Antoni i el carrer Sant Josep; una segona seria el
condicionament per a vianants i també per a vehicles, del carrer Sant Bartomeu i una
part del carrer Manlleu; condicionament d’un passeig per a vianants al marge a tocar el
riu Ter, és a dir, a la banda del darrere del carrer de la Pau; una millora –abans s’ha dit
aquí i penso que és un fet important- ambiental del riu Ges; i una altra millora ambiental
que és el condicionament de l’espai dels comuns: nosaltres voldríem fer un recorregut, a
partir de la zona esportiva, pujant pels comuns i arribar a Rocaprevera.
Plantegem al camp 2, la rehabilitació i equipament d’elements dels edificis; en aquest
sentit plantegem un programa per a la rehabilitació dels edificis del casc antic; penso
que l’oficina d’habitatge pot fer-hi un paper importantíssim i més tenint en compte els
convenis que hem signat amb el departament de Medi Ambient i Habitatge.
El camp 3 seria fer una previsió d’equipaments per a ús col·lectiu: fem una previsió de
l’ampliació de la biblioteca, perquè si no la fem ara, quan calgui ampliar-la no sabrem on
posar-ho i destinem un espai bastant gran del primer pis del club, per poder fer aquesta
ampliació; creem un centre de serveis socials, que com molt bé ha explicat la Montse
seria a la zona de la Carrera; rehabilitem –això no s’ha dit i penso que és important- un
altre equipament d’ús col·lectiu, que són les actuals piscines descobertes i que
requereixen ja fa anys d’una actuació; una remodelació integral de les instal·lacions
esportives; i la construcció d’un hotel d’entitats, a l’antic CAP de la plaça Nova.
En el camp 4, que seria la incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis,
plantegem la universalització de l’ús de les TIC en el casc antic.
En el camp 5, que seria foment del desenvolupament urbà, plantegem un seguit
d’actuacions de soterrament de contenidors a la zona del casc antic; definirem i
senyalitzarem camins escolars segurs, perquè els nens i nenes que vagin a les escoles
tinguin millors condicions i amb el mínim risc possible.
I pel que fa al camp 6, que seria equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà dels
equipaments, plantegem dos programes que ens semblen importants: un seria l’espai
dones, al primer pis de l’edifici del club, i l’altre seria fer el desplegament definitiu del
programa d’igualtat d’oportunitats, en què ja s’està treballant des de l’ajuntament de
Torelló, però amb la possibilitat d’ajuts d’aquest pla de barris, podrem fer aquest
desplegament molt millor i jo diria que amb molta més garantia de poder-lo portar a
terme.
En el camp número 7, plantegem programes per a la millora social, urbanística i
econòmica: el servei de ludoteca, que pensem que s’ha de fer a la carrera, però si ens
donen aquest pla de barris ho discutirem; un programa d’atenció a la gent gran que, si
no recordo malament, compta amb el suport de tots els grups polítics i ja s’està
desenvolupament d’una manera molt correcta per part de la regidora de benestar
social; programes de diversitat i ciutadania –no fa gaire que vàrem aprovar el PRAM-; i
evidentment, un programa de coordinació, comunicació i participació; en això m’hi volia
aturar, perquè suposo que tothom sap que aquest programa es comença a fer una
vegada li atorguen el pla de barris a un ajuntament: tenim l’exemple de Manlleu,
l’exemple de Vic i d’altres. En aquest sentit, a l’hora de presentar el pla de barris se’ns
demana que hi hagi participació, i n’hi ha hagut; cal recordar que a totes les
convocatòries de la llei de barris, s’han donat 90 dies per tal que aquells ajuntaments que
s’hi vulguin acollir, puguin fer tot el procés fins a presentar el projecte i en aquesta
cinquena convocatòria del pla de barris no ha estat així i han donat 50 dies. De totes
maneres vull recordar que es varen fer dues reunions dels consells municipals de
participació ciutadana; jo vaig estar present en tots dos i també la majoria de regidors
presents, en una o altra, i la veritat és que des que es varen fer aquests consells han
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passat molts dies (un des dels finals de març i l’altre, des de l’1 d’abril); alguns grups
municipals, Convergència i Iniciativa, s’ha preocupat, tant al consell municipal com
després, de parlar amb els tècnics per saber més quin projecte era, per tenir més
informació, ... Esquerra Republicana ha tingut gairebé un mes per fer-ho i no ho ha fet i
sabran el motiu. Per tant, jo penso que els grups que han volgut s’han pogut posar en
contacte amb els tècnics i els polítics de l’ajuntament; recordo Albert, que eres al consell
municipal de seguretat ciutadana, però no et vàrem sentir la paraula i, per tant, cal
entendre que el que vares sentir et va semblar bé i si no és així, et demano disculpes...
Dit això, passo al camp 8, que és el que fa referència a accessibilitat i supressió de
barreres arquitectòniques i en aquest sentit plantegem tres actuacions: la primera, el
condicionament d’aparcaments municipals, la instal·lació d’una passera sobre el riu Ges,
que comunicaria la zona de la Bardissa amb la zona esportiva municipal, i
condicionament de l’accés al campanar, no per poder-hi fer turisme, només, si no que el
campanar té altres problemàtiques; el Rector de la Parròquia de Torelló està al cas del
projecte, perquè he parlat amb ell i està perfectament d’acord en fer aquesta actuació
al campanar.
Dit això, hi ha una altra cosa molt important: si aquest pla de barris tira endavant, tindrem
feina un mínim de quatre anys i segurament fins a sis anys. Però si que hem fet una cosa i
que per a una sèrie de projectes que recull aquest pla de barris, també hem demanat
ajut econòmic tant al PUOSC, com a Xarxa Barcelona, i d’altres, pels quals no hem
demanat ajut econòmic a aquestes administracions, els tenim al pressupost d’inversions
d’aquest any. Per tant, no es pot dir que sigui una cosa improvisada, sinó que s’hi ha
pensat i bastant, i no des de fa dos mesos, ... i quan es va publicar la convocatòria del pla
de barris, de seguida es va posar en funcionament una colla de tècnics de l’ajuntament i
a partir d’aquí es va encarregar a dos tècnics de l’ajuntament que fessin el projecte i
també vàrem contractar una empresa externa, que és el CIREM, que ja ha fet diversos
projectes del pla de barris.
La flora deia una cosa: tant de bo que aquest any 2008 tinguem la sort d’obtenir el pla de
barris!!! No sabem si serà així, però és evident que si no és aquest any 2008, tornarem a
optar-hi a la convocatòria de 2009 i segurament que haurem de treure algunes
actuacions, perquè ja estaran fetes, doncs tal com he dit abans algunes ja estan
demanades al PUOSC i a Xarxa i d’altres estan al pressupost i, per tant, no hi ha
improvisació.
I per acabar, i donant resposta a la pregunta de la Montse, que ha dit que li agradaria
que si el pla de barris no surt es puguin fer igualment aquestes actuacions, és evident que
no les presentem només amb l’ocasió del pla de barris, sinó que penso que cal fer-les i
que les podrem fer, però segurament en un termini molt més llarg del que les podríem fer
si arriben els recursos econòmics del pla de barris.
Voldria donar les gràcies a tots els grups municipals, també al d’Esquerra Republicana,
encara que s’abstingui, perquè cada grup té la seva opinió.
Sr. Jordi Casals: Demana la paraula per al·lusions: jo també he estat en un consell
municipal i hi ha hagut regidors d’altres grups municipals que no han dit res. Jo si que vaig
manifestar la meva opinió que s’aportés informació prèvia en el següent consell
municipal; no se’m va dir que no, per tal cal interpretar que s’hi estava d’acord i no es va
fer. I en quant a què no ens hem preocupat, nosaltres ens hem posat d’acord amb qui
feia de secretari llavors per tal que ens passés informació; va dir que fins que s’aprovés no
podia ser; també ens hem posat d’acord amb algun tècnic que se n’ha encarregat
directament; jo vaig demanar en alguna comissió informativa o Junta de Govern –no ho
recordo- quan es va explicar i se’m va dir que no se’m podia entregar cap llistat fins que
no estigués fet. Entenc que una vegada es presenta als consells municipals, les qüestions
ja són bastant definides.
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Sr. Miquel Franch: Insisteixo que Esquerra Republicana ha tingut des del dia 24 de març
per adreçar-se a l’ajuntament, com han fet els altres grups; iniciativa ha fet matisacions
en algun projecte i Convergència també. Jo penso que han dit una cosa molt interessant
aquests dos grups, i també la Flora: la majoria de partits polítics teníem algunes
d’aquestes propostes en el programa electoral. I aquí en recollim moltes de les que
estaven al programa electoral dels 4 grups.
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, com a conseqüència del resultat que s’especifica a
continuació:
•
•
•

Vots favorables: 13 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ICV-CdG)
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3 (dels regidors del grup municipal d’ERC-AM).

Antecedents
En data 4 de juny de 2004, el President de la Generalitat de Catalunya, promulga la Llei
2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial.
Aquesta Llei consta de tres capítols.
El primer estableix la creació del Fons de foment del programa de barris, el qual és
concebut com un instrument de col·laboració institucional i financera de la
Generalitat amb els projectes d’intervenció integral que vulguin elaborar i
emprendre els municipis per al tractament dels problemes d’aquests barris. Així
mateix, aquest capítol fixa els objectius dels Fons, i el nombre i durada de les
actuacions finançables.
El segon defineix els àmbits urbans susceptibles d’ésser considerats objecte d’una
atenció especial als efectes d’aquesta Llei, i determina quin tenen prioritat a l’hora
d’assignar els recursos. Estableix també les actuacions que poden ésser finançades.
El tercer estableix un repartiment de responsabilitats, entre l’Administració local i la
Generalitat, segons el qual, l’elaboració i l’execució dels projectes objecte de
finançament correspon als municipis; la selecció dels projectes i l’assignació dels
recursos, al Departament de Política Territorial i Obres Públiques, i l’avaluació de
l’execució de les actuacions correspon a un comitè integrat per la Generalitat,
l’Administració municipal i una representació de les entitats ciutadanes i dels agents
socials.
El decret 369/2004, de 7 de setembre, desenvolupa les previsions generals de la Llei i, en
particular, el règim de gestió del Fons i la forma com han de ser seleccionats els projectes
dels ajuntaments per a intervenir, en els camps que la Llei assenyala, en barris o àrees
urbanes d’atenció especial.
Convocatòria 2008
La resolució PTO/433/2008, de 20 de febrer, obre la convocatòria d’enguany per a
l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, d’acord amb les bases
del Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada.
Aquesta resolució determina, entre d’altres temes:
El percentatge de subvenció d’aquesta convocatòria, que estarà comprés entre el
50 i el 55 per 100 del pressupost aprovat.
La dotació màxima de la convocatòria per import de 99.000.000,00 €
El termini màxim de 2 mesos per a la presentació de sol·licitud (data límit:
22/04/2008).
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Oportunitat
La convocatòria 2008, representa una oportunitat per poder realitzar en un termini
comprés entre quatre i sis anys, un seguit d’actuacions dins l’àmbit d’actuació que, sens
el suport econòmic que aquesta representa, haurien de realitzar-se en un termini
considerablement més llarg.
Àmbit d’actuació
L’àmbit d’intervenció, quan a extensió, té una superfície aproximada de 36 hectàrees,
compren bona part del nucli històric de Torelló, la zona esportiva municipal i l’àrea
residencial ubicada entre el riu Ges i les anteriors. Quan a habitants, compren part de les
seccions censals 01001 i 02001, amb una població de 2.064 persones, la qual representa
15,39% del total de Torelló.
Projecte
El Projecte d’intervenció integral al casc antic de Torelló, presenta una o més actuacions
a realitzar dins l’àmbit d’intervenció, en tots els 8 camps previstos a la Llei 2/2004, de 4 de
juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i al
decret 369/2004, de 7 de setembre, que la desplega.
Proposta
A proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’ajuntament, acorda:
Primer: APROVAR el Projecte d’intervenció integral al casc antic de Torelló, quin import de
pressupost és de deu milions sis-cents setanta-nou mil euros (10.679.000,00 €).
Segon:
SOL·LICITAR a la Direcció General de Política Territorial i Obres Públiques la
quantitat de cinc milions tres-cents trenta-nou mil cinc-cents euros (5.339.500,00€) a
l’empara de l’establert a la resolució P.T.O./433/2008, de 20 de febrer, de convocatòria
per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, d’acord amb les
bases del Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desplega la Llei esmentada.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

