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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 26 DE MAIG DE 2008:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
06/2008
ordinari
26 de maig de 2008
de les 20:03 a les 20:50
Sala de plens de la casa de la vila

Hi assisteixen:
Alcalde President acctal.:
2on. Tinent d’alcalde
3er. Tinent d’alcalde
4art. Tinent d’alcalde
5a. Tinenta d’alcalde
Regidors i regidores

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

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

Alcalde
Regidora

Miquel Franch i Ferrés
M. Àngels Casals i Font

PSC-PM
PSC-PM

Secretari:
Interventora

Jaume Manau i Terrés
M. Carme Urgell i Barris

Excusen la seva assistència:

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2. Acord de desvinculació de l’Ajuntament de Torelló al programa Icària.
3. Aprovar la separació de l’Ajuntament de Torelló, del consorci d’Osona
de serveis socials
4. Ratificació d’una resolució de l’alcaldia de data 27 de febrer de 2008,
de sol·licitud d’un ajut per a la realització d’actuacions d’ordenació
ambiental de la il·luminació exterior
5. Ratificació d’una resolució de l’alcaldia de data 7 de maig de 2008,
d’adopció del compromís de realització de l’obra consistent en la
“Realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació
exterior”
6. Acord d’adhesió a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques
7. Autorització de compatibilitat a personal d’aquesta corporació
8. Aprovació de la retribució a SOREA pels treballs de subministrament
d’aigua potable al municipi
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9. Revocació d’una subvenció a l’Associació cultural i artística GEA
10. Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals
números 9 i 12
11. Aprovació de despeses
12. Sol·licitud de plans d’ocupació per al 2008
13. Aprovació inicial de la modificació de crèdits número 1/2008, dins del
pressupost de l’ajuntament, per mitjà de transferència de crèdits
14. Aprovació inicial de la modificació de crèdits número 2/2008, dins del
pressupost de l’ajuntament, per generació de crèdit finançat amb
majors o nous ingressos no tributaris
15. Donar compte de la resolució de l’alcaldia dictada en data 19 de
maig de 2008
16. PRECS I PREGUNTES
17. INFORMACIONS
Desenvolupament de la sessió:

A/ PROPOSTES
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels membres assistents, l’acta núm. 5/2008, corresponent a la
sessió ordinària, celebrada el dia 28 d’abril de 2008, sense modificacions.

AMB VOTACIÓ
2.- ACORD DE DESVINCULACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ AL PROGRAMA ICÀRIA:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
La regidora M. Àngels Casals ens va fer algun comentari en relació a aquesta proposta i
la que segueix; ens va fer uns aclariments i volíem demanar-ne altres; en tot cas, pel que
fa a la votació, nosaltres entenem que amb la informació que tenim, en el sentit que el
Consell Comarcal ha dit que no podia continuar assumint la gestió del programa; que
tots els ajuntaments –els que s’han anunciat- se’n desvinculen, més els que ja s’havien
desvinculat en el seu moment i amb les explicacions que va donar la regidora a la
comissió de serveis a la persona; i amb les voluntats i intencions que es manifesten en
aquest acord, se’ns va difícil votar-hi en contra; hi votarem favorablement, però esperem
que aquests acords vagin endavant el més aviat possible. Nosaltres pensem que el
programa Icària, igual que altres programes que tenen un abast que va més enllà del
nostre municipi i que fomenta el treball coordinat entre els diferents municipis, ens ha
semblat sempre una bona iniciativa. Des del començament ens ho explicava la regidora,
però ho hem anat seguint de prop. Des del començament, les dificultats del programa
han estat importants, sovint vinculades a qui i com es feia la gestió i no tant –almenys a
nosaltres mai ens ha arribat- que es discutís sobre la bondat del programa i les accions
que s’impulsaven, si no una cosa que –en principi- hauria de ser simple, com és la gestió
del programa.
Per a nosaltres, això ens ha semblat sempre una bona iniciativa; sempre fins ara, s’havien
trobat fórmules adequades per la gestió i s’havien anat superant les dificultats. És per això
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que ens sembla especialment greu que el Consell Comarcal, d’alguna manera, se’n
desvinculi.
Nosaltres pensem –i és evident- que les administracions superiors en aquests moments ens
estan demanant als ajuntaments i als municipis que treballem coordinadament i ens
sembla que costa d’entendre que un programa com Icària sigui precisament ara quan
no ens veiem en cor de tirar-lo endavant. D’altra banda, tampoc ens sembla que ens
haguem de relaxar en els temes d’immigració. La immigració segueix essent un repte que
cal abordar i un treball que s’ha de fer i que té resultats a llarg termini. És evident que el
treball que es fa no té uns resultats a curt termini i per això a vegades, potser en alguns
àmbits, costa políticament de donar-hi el suport que seria necessari, però nosaltres
pensem que s’hi ha de seguir treballant i que d’alguna manera, aquestes voluntats que
s’expressen en l’acord siguin ben aviat una realitat i que es trobi una fórmula adequada
per continuar treballant les polítiques d’immigració de manera coordinada, perquè
algunes actuacions si que les podem fer des dels nostres municipis, però hi ha molta feina
que l’hem de fer conjuntament amb els veïns.
Esperem que es resolgui ben aviat i esperem que el consell comarcal ajudi a trobar una
solució, perquè entenem que els problemes socials i tots els temes socials, tenen tanta
importància com altres temes que van sortint i el consell comarcal lamentablement, fa
pocs dies que no ha donat suport al centre de mediació i ens preocupa i ens fa pensar si
hi ha alguna certa deixadesa en els temes de polítiques socials.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres també en una línia semblant a la d’Iniciativa i d’esquerra, també voldríem
mostrar la nostra preocupació per aquesta situació. No hi ha el do d’oportunitat de què
això no pugui tirar endavant, el programa Icària. Ara estem aquí: és un moment en què
s’estan replantejant les polítiques d’immigració; s’està treballant en un pla nacional de la
immigració que ja compta amb un document base, que ja ha estat presentat i el que ens
preocupa a nosaltres és a partir d’ara –i llàstima que no hi sigui la regidora- Torelló com
encararà el tema de la immigració. Tots els grups sempre hem treballat des del consens;
és una qüestió absolutament de poble que s’ha de treballar d’una manera estratègica i
molt ben planificada. Ja que no hi és la regidora, li demanarem que ens faci arribar la
informació al respecte, sobre com anirem d’ara en endavant i com treballarem des de
Torelló i sobretot amb la planificació pressupostària que s’ha fet, com s’aplicaran els nous
reptes: tenim una guia d’acollida que és satisfactòria i des d’Esquerra, el que creiem ara
és que on hem de posar l’accent, l’èmfasi, és en les polítiques d’acomodació, és a dir, en
la integració de la gent immigrada en el nostre poble i en la nostra societat.
SR. LLUÍS BASSAS:
Esperem que quan torni la regidora pugui parlar amb vosaltres i us expliqui ben bé el
projecte que hi ha des d’aquesta escissió o trencament que hi ha hagut amb el consell,
però esperem que ella que és la que ha portat tot aquest tema us pugui donar les
explicacions i les raons corresponents.
ACORD:
Vist que a l’any 2005 es va signar un conveni específic entre l’àrea de Benestar Social de
la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Torelló, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç
de Torelló, Les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Maria de Corcó i Sant
Quirze de Besora, per la realització del Programa Icària (Programa d’Actuació amb
Immigració).
Vist que l’any 1993 l’Àrea de Serveis Socials de la Diputació de Barcelona va crear el
Programa Interdepartamental d’actuació amb immigrants, al qual es van subscriure els
ajuntaments de Manlleu, Torelló i Roda de Ter i les entitats Escola d’Adults Miquel Martí i
Pol, GRAM Osona i Jameiat Essalam, a l’any 1995 es va incorporar al programa els
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ajuntaments de Sant Bartomeu del Grau, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Pere de Torelló, i
Sant Vicenç de Torelló. Finalment a l’any 1997 es van adherir al programa els ajuntaments
de les Masies de Voltregà, Masies de Roda, Santa Maria de Corcó, Montesquiu i Sant
Quirze de Besora. A partir d’aquest moment el programa canvia de nom i passa a dir-se
programa Icària. Aquest programa, des del seu inici, ha portat a terme una acció
coordinada que tenia per objectiu, el tractament del fenomen de la Immigració a través
d’iniciatives de suport a l’acolliment, mediació, formació i la informació. El programa
Icària ha donat un bon rendiment durant els exercicis en els quals s’ha executat. Prova
d’això són les accions concretes de suport a la Immigració que s’han portat a terme o la
redacció del Pla Global d’Acció Social que és un document que fa la diagnosi d’aquesta
problemàtica i de les seves vies d’actuació i parteix del treball desenvolupat des del
programa.
Vist l’art. 25 de la Llei de bases del règim local, que atribueix al Municipi un ampli ventall
de competències que tinguin sempre com a objectiu final la “satisfacció de les
necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns”.
Vist l’art. 63 2 k) de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya atribueix al municipi la
competència per la prestació de serveis socials i la promoció i la reinserció socials.
Vist els antecedents exposats i als fonaments de dret que els són d’aplicació, escoltada la
comissió mixta de seguiment del programa i la valoració dels diferents serveis tècnics
municipals.
A proposta de la regidora de Benestar social, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents, acorda:
Primer.- ACORDAR la desvinculació de l’Ajuntament de Torelló del programa Icària amb
efectes del dia 30 de juny del 2008.
Segon .- ACORDAR el compromís de l’Ajuntament de Torelló de vehicular les accions
que en matèria d’immigració siguin susceptibles de reconducció i que fins ara eren
incloses dintre del programa Icària.
Tercer.- MANIFESTAR la voluntat de l’Ajuntament de Torelló de compartir amb els
municipis les experiències i resultats dels diferents programes que es portin a terme.
Quart.- COMUNICAR aquests acords als Ajuntaments i entitats que formen part del
programa Icària (Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Les Masies de Voltregà,
Sant Hipòlit de Voltregà, Santa Maria de Corcó i Sant Quirze de Besora), i també a l’Àrea
de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la
Diputació de Barcelona, la Secretaria per la Immigració de la Generalitat de Catalunya,
Consell Comarcal d’Osona, el Consorci de Serveis Socials d’Osona i a la regidoria de
Benestar Social d’aquest ajuntament.
3.- APROVAR LA SEPARACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, DEL CONSORCI D’OSONA DE
SERVEIS SOCIALS:
Atès que el 31 de març de 2004 es va constituir el Consorci d’Osona de Serveis Socials,
format pel consell Comarcal d’Osona i els ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles, Gurb,
Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Eugènia de Berga, Viladrau i
Vilanova de Sau, per tal de gestionar conjuntament la prestació de serveis socials, de
manera més efectiva i econòmica.
Atès que l’ajuntament de Torelló i tots els ajuntaments que formaven part del programa
Icària ens vàrem adherir al Consorci d’Osona de Serveis Socials, per tal que aquest
Consorci realitzés la gestió del Programa Icària.
Atès que d’acord amb l’article 66.3.k) 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 (TRLMRLC) els
municipis tenen competències pròpies en la prestació dels serveis socials i la promoció i la
reinserció socials.
Atès que en diferents reunions amb representants del Consorci d’Osona de Serveis Socials
s’ha manifestat la voluntat de l’Ajuntament de Torelló de separar-se del consorci, i que
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aquestes es poden considerar com un preavís, i a aquest efecte, el pressupost del
programa Icària dins del pressupost general del Consorci, únicament ha estat dotat
econòmicament per al primer semestre de 2008.
Atès que el Programa Icària finalitza el dia 30 de juny de 2008.
Vistos els estatuts del Consorci i especialment l’article 28, que en regula la separació, a
proposta de la regidoria de benestar social, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la separació de l’Ajuntament de Torelló del Consorci d’Osona de
Serveis Socials per a la gestió del Programa Icària, amb efectes del dia 30 de juny de
2008, atès que aquest programa finalitza en aquesta data.
Segon.- MANIFESTAR el compromís d’assumir les obligacions que per qualsevol concepte
corresponguin a aquest ajuntament en execució d’aquest programa.
Tercer.- COMUNICAR aquest acord als Ajuntaments i entitats que formen part del
Consorci d’Osona de Serveis Socials (Calldetenes, Folgueroles, Gurb, Sant Julià de
Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Eugènia de Berga, Viladrau i Vilanova de Sau, i
el Consell Comarcal d’Osona) i als Ajuntaments que formen part del Programa Icària
(Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, Les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de
Voltregà, Santa Maria de Corcó i Sant Quirze de Besora).
4.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 27 DE FEBRER DE 2008, DE
SOL·LICITUD D’UN AJUT PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS D’ORDENACIÓ AMBIENTAL
DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres, tant a la proposta número 4 com a la proposta número 5, hi donarem suport; es
tracta de sol·licituds d’ajut per fer diverses actuacions per a disminuir –com s’ha dit- la
contaminació lumínica, en aquest cas i, en l’altre, per garantir un cert estalvi energètic,
tal com es va fer explícit a la comissió d’urbanisme corresponent, aquests recursos que
arribaran –esperem- si no tots els que s’han sol·licitat, una part important, serviran per
ampliar les partides pressupostàries destinades a aquests objectius –cada any
l’ajuntament ja té un pla de treball per treballar en aquest sentit- i, per tant, per l’actuació
en si mateixa, pel fet que s’incrementi la dotació i perquè es destinin recursos a l’estalvi
d’energia en instal·lacions i espais públics, que és una de les propostes del nostre grup al
pressupost de 2008, hi votarem a favor.
ACORD:
Donat que en data 27 de febrer de 2008 es va dictar una resolució de l’Alcaldia de
sol·licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya dintre de la convocatòria d’ajuts per a la realització d’actuacions
d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior.
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 regidoria d’Obres i Serveis, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents, acorda:
Primer: RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia que es transcriu literalment a continuació:
“Vista la resolució MAH/769/2008, de 12 de març, publicada al D.O.G.C. núm. 5094, de 19 de març de
2008, de convocatòria d’ajuts per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il.luminació
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exterior per a l’any 2008, que es regeix per les bases reguladores aprovades per l’Ordre MAH/59/2006,
de 29 de març, publicada al D.O.G.C. núm. 4611, de 10 d’abril de 2006,
Atès que l’Ajuntament de Torelló vol sol.licitar un ajut al Departament de Medi Ambient i Habitatge dintre
de l’esmentada convocatòria,
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 al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya un
ajut dintre de la convocatòria d’ajuts per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il.luminació
exterior.
Segon:- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la propera sessió que
tingui lloc.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya i als departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.”

Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya i als departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament.
5.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 7 DE MAIG DE 2008,
D’ADOPCIÓ DEL COMPROMÍS DE REALITZACIÓ DE L’OBRA CONSISTENT EN “REALITZACIÓ
D’ACTUACIONS D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR”:
Donat que en data 7 de maig de 2008 es va dictar una resolució de l’Alcaldia de
compromís de realitzar l’obra consistent en “realització d’actuacions d’ordenació
ambiental de la il.luminació exterior” en cas que s’atorgui l’ajut sol.licitat al Departament
de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya que es va demanar dintre
de la convocatòria d’ajuts per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la
il.luminació exterior.
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 regidoria d’Obres i Serveis, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
membres assistents, acorda:
Primer: RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia que es transcriu literalment a continuació:
“Vista la resolució MAH/769/2008, de 12 de març, publicada al D.O.G.C. núm. 5094, de 19 de març de
2008, de convocatòria d’ajuts per a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il.luminació
exterior per a l’any 2008, que es regeix per les bases reguladores aprovades per l’Ordre MAH/59/2006,
de 29 de març, publicada al D.O.G.C. núm. 4611, de 10 d’abril de 2006,
Atès que l’Ajuntament de Torelló vol sol.licitar un ajut al Departament de Medi Ambient i Habitatge dintre
de l’esmentada convocatòria,
Donat que per presentar la sol.licitud cal aportar un acord de sol.licitud de l’òrgan competent,
Donat que, tot i haver presentat una certificació de la resolució de l’Alcaldia sol.licitant l’ajut i sotmetent-la a
la ratificació del Ple de l’Ajuntament, en data d’avui s’ha rebut un escrit en què se sol.licita un certificat en
què consti la citació expressa de compromís de realització de l’actuació,
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
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Primer.- ADOPTAR el compromís de realitzar l’obra consistent en “realització d’actuacions d’ordenació
ambiental de la il.luminació exterior” en cas que s’atorgui l’ajut sol.licitat al Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya que es va demanar dintre de la convocatòria d’ajuts per a la
realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la il.luminació exterior.
Segon:- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la propera sessió que
tingui lloc.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya i als departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.”
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya i als departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament.
6.- ACORD D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa, sempre hem defensat les entitats que donen suport al municipalisme,
però alhora també pensem que no té cap mena de sentit continuar mantenint dues
associacions, en aquest cas, l’Associació Catalana de Municipis i comarques i la
Federació de Municipis de Catalunya; continuar mantenint dues associacions que ens
consta que com a objectiu tenen la defensa, el treball i el suport als municipis. És per això
que confiem que iniciatives com la d’avui i les que han tingut altres organismes com la
Diputació de Barcelona, serveixin d’una vegada per totes per discutir a fons sobre el futur
d’aquestes associacions i la possibilitat d’arribar a un acord i a una única associació, que
al cap i a la fi, ens beneficiaria a tots els ajuntaments, que és l’objectiu.
SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra compartim aquest posicionament d’Iniciativa en quant a aquesta realitat
de dues associacions municipalistes; suposo que un dia o altre s’haurà d'encarar. Ja fa
molt temps que se’n parla i fa molt temps que no s’arriba a una solució.
El que ens agradaria és que se’ns expliqui la idea, què és el que ha impulsat que Torelló
torni a estar-hi, doncs creiem que ja havia estat dins l’Associació Catalana de Municipis i
comarques i què ens pot aportar el fet que a més d’estar a la Federació, puguem estar a
l’Associació Catalana.
SRA. FLORA VILALTA:
Des del partit dels socialistes, també compartim la mateixa idea que heu exposat
Iniciativa i Esquerra: realment ja fa molt temps que es parla que aquestes dues
associacions s’haurien de fusionar en una de sola i creiem que una vegada més
s’impulsés i es recollís això.
SR. LLUÍS BASSAS:
Una mica contestant al que deia en Jordi (Casals): és un tema que va portar en Miquel
(Franch), perquè des de l’Associació Catalana se li va demanar si es podia fer l’adhesió;
anys enrere l’ajuntament ja havia estat a les dues associacions i una mica també amb la
idea del que s’ha dit: que d’alguna manera s’ha d’arribar a què un dia n’hi hagi una de
sola; ja es varen fer intents fa uns anys, però per qüestions de protagonisme –allò que sol
passar a vegades- no es va arribar a un acord, però esperem que en un futur sigui així. La
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intenció, però, és que mentre d’alguna manera existeixin les dues, puguem formar-ne
part i així tindrem informació i ajuda per les dues bandes, si cal.
Sr. JORDI CASALS:
Ja que hi ha l’opinió mostrada per tots els grups, que seria bo impulsar la fusió, la
unificació de les dues associacions, no crec que estigués de més, si aquest és l’esperit,
perquè estarem en totes dues, si hi ha unanimitat, en un proper ple poder aprovar una
moció conjunta de tots plegats demanant que es vagi cap aquí.
SR. LLUÍS BASSAS:
Ho podem plantejar.
ACORD:
Atès que considerem l’existència de l’associacionisme municipal com a instrument valuós
i necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra corporació local per
si mateixa i tota sola.
Atès que l’ACM és l’organització més adequada per a aquest fi, per la seva tasca
encaminada a resoldre la problemàtica dels ens locals com el nostre i per la defensa que
fa de la personalitat intrínseca de tots i cadascun dels municipis, així com de la identitat
de les nostres comarques i de la realitat nacional de Catalunya.
Per aquests motius, a proposta de l’Alcalde, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- ADHERIR-SE a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, acceptant-ne els
Estatuts i els drets i obligacions que se’n deriven, així com la quota corresponent; al mateix
temps, facultar el senyor president per a representar-nos en assemblees i ocupar-hi els
càrrecs que ens hi puguin correspondre.
Segon.- TRAMETRE abans de quinze dies el certificat d’aquest acord a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques.
7.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A PERSONAL D’AQUESTA CORPORACIÓ:
Vista la instància presentada pel sr. Jaume Manau Terrés, funcionari d’habilitació estatal
adscrit en comissió de serveis al lloc de treball de secretaria de l’Ajuntament de Torelló,
per mitjà de la qual demana la declaració de compatibilitat per a l’exercici d’una
segona activitat consistent en l’exercici lliure de la professió d’advocat, per compte propi,
Vista la instància presentada per la sra. Marta Carcasona Utrero, funcionària interina de
l’Ajuntament de Torelló, adscrita al lloc de treball de cap de l’oficina d’habitatge, per
mitjà de la qual demana la declaració de compatibilitat per a l’exercici d’una segona
activitat consistent en l’exercici lliure de la professió d’arquitecta tècnica.
Vist el que disposen els articles 11 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques,
Atès que a l’empara de l’article 14 de la Llei 53/1984, correspon al Ple el reconeixement
de la compatibilitat, si escau,
A proposta del regidor de règim intern, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer: AUTORITZAR al senyor Jaume Manau Terrés la compatibilitat de l’activitat privada
de caràcter professional per compte propi consistent en l’exercici lliure de la professió
d’advocat, sempre fora de la jornada laboral de l’ajuntament de Torelló, amb la que
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desenvolupa com a funcionari de l’Ajuntament de Torelló, adscrit al lloc de treball de
secretaria de la Corporació.
Segon: AUTORITZAR a la sra. Marta Carcasona Utrero la compatibilitat de l’activitat
privada de caràcter professional per compte propi consistent en l’exercici lliure de la
professió d’arquitecta tècnica, sempre fora de la jornada laboral de l’ajuntament de
Torelló, amb la que desenvolupa com a funcionària interina de l’Ajuntament de Torelló,
adscrita al lloc de treball de cap de l’oficina d’habitatge.
Tercer:- Les autoritzacions anteriors s’entenen atorgades amb les condicions específiques
següents, el compliment de les quals queda sota la responsabilitat personal de la persona
interessada, sense perjudici de les facultats inspectores que la legislació reserva a aquesta
entitat:
a. Els funcionaris afectats per aquest acord no poden desenvolupar dintre de l’activitat
privada que duen a terme l’elaboració de projectes, estudis, informes activitats de
gestoria, mediació, representació o defensa d’interessos de particulars davant
l’Ajuntament de Torelló o els seus organismes autònoms, delegats, concessionaris i
altres persones físiques o jurídiques que tinguin relacions funcionals o de serveis amb
aquesta Corporació.
b. Tenen l’obligació d’abstenir-se en totes aquelles activitats que puguin interferir de
forma directa o indirecta en el desenvolupament de les funcions a l’Ajuntament de
Torelló.
c. Aquest acord, es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe dels
sol.licitants, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a la legalitat de
les activitats privades declarades compatibles.
d. Cap activitat privada declarada compatible no pot implicar una dedicació superior
al 50% de la jornada ordinària que tenen assenyalades els funcionaris en aquesta
administració municipal.
e. El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en cas de canvi en el règim horari del servei a l’Ajuntament de Torelló, en
casos de necessitat o d’emergència.
Quart:- Fer avinent al personal afectat per aquest acord que si s’exerceixen diverses
activitats públiques declarades prèviament compatibles, la sol·licitud de compatibilitat
per a una activitat privada s’ha d’efectuar en relació amb tots els llocs declarats
compatibles.
Cinquè: Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
- Si l’activitat privada impedeix o menyscaba l’estricte compliment dels deures o en
compromet la seva imparcialitat o independència.
- Si l’activitat privada té alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del seu càrrec.
- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
Sisè: Els funcionaris afectats per aquest acord estan obligats a posar en coneixement
d’aquest ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la
segona activitat.
Setè: Notificar aquest acord de compatibilitat a les persones interessades, en la part
que els afecti, i als delegats de personal.
8.- APROVACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ A SOREA PELS TREBALLS DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
POTABLE AL MUNICIPI:
Vist que l’empresa SOREA S.A., adjudicatària de la concessió del servei municipal de
subministrament d’aigua potable al Municipi de Torelló, sol·licita l’actualització de la
retribució pels treballs de prestació del Servei esmentat, amb efectes a 1 de gener de
2008.
Vistos els informes emesos per l’enginyer municipal i la interventora municipal, a proposta
del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
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Primer.- APROVAR com a retribució actualitzada de SOREA pels treballs de prestació del
Servei de Subministrament d’Aigua Potable al Municipi de Torelló, amb efectes des de l’1
de gener de 2008, les quantitats següents:
Ús domèstic
Ús industrial
Retribució de la inversió

0,2981 €/m³ facturat
Mínim
Excés del mínim 0,4045€/m³ facturat
0,3221 €/m³ facturat
0,0147 €/m³ facturat

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa SOREA, a la Intervenció municipal i al
departament d’obres i serveis.
9.- REVOCACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I ARTÍSTICA GEA:
Vist que per acords de la Junta de Govern Local del dia 22 de gener de 2007 i del Ple de
l’Ajuntament del dia 26 de febrer de 2007, es van aprovar, la concessió de dues
aportacions per imports de 7.200,00 € i 28.800,00 €, respectivament, a favor de
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL I ARTÍSTICA GEA, en concepte d’aportació pel funcionament de
l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques de l’any 2007, segons el contracte d’adjudicació,
vigent.
Vist que de la justificació realitzada per l’entitat és desprèn que l’import de les
aportacions efectuades sobrepassa el cost del concepte pel qual es realitzen les
aportacions.
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’educació, a proposta
del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- REVOCAR per import de 175,14 €, l’aportació concedida a l’ASSOCIACIÓ
CULTURAL I ARTÍSTICA GEA, en acords de la Junta de Govern Local del dia 22 de gener
de 2007 i del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de febrer de 2007, amb abonament a la
partida 108-422-489.00.00 (Programa: EDU02) del pressupost de despeses de l’any 2007.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i al departament
d’educació de l’Ajuntament.
10.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS
NÚMEROS 9 I 12:
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.
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Vistos els informes tècnics, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
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. 9, reguladora de les taxes per prestacions de la policia
local.

S’afegeix un apartat 5 a l’article 4, que diu:
“Article 4.- Tarifes
a) Per immobilització d’un vehicle en la via pública ----------------------------- 30 €.
•

Ordenança fiscal núm. 12, reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis
d’ensenyament municipal.

Es modifica l’apartat 2 de l’article 6 i el nou redactat diu:
“ 2. Oferta formativa de l'Escola Municipal de Música pel curs 2008/2009 i següents:
Matrícula
ÀREA DE CLÀSSICA
Sensibilització 1-2
Llenguatge musical i cant coral
Llenguatge musical, cant coral i instrument 1/2 hora
Preparatori 1-2 i Nivell elemental 1
Llenguatge musical i cant coral
Llenguatge musical, cant coral i instrument 1/2 hora
Nivell elemental 2
Llenguatge musical i cant coral
Llenguatge musical, cant coral i instrument 1/2 hora
Llenguatge musical, cant coral i instrument 3/4 hora
Nivell elemental 3-4
Llenguatge musical i cant coral
Llenguatge musical, cant coral i instrument 1/2 hora
Llenguatge musical, cant coral i instrument 3/4 hora
Grau mitjà 1
Llenguatge musical
Llenguatge musical i instrument 1 hora
Alternatiu
Llenguatge musical
Llenguatge musical i instrument 3/4 hora
Llenguatge musical i instrument 1 hora
Conjunt instrumental
1/2 hora setmanal
Acompanyament
ÀREA DE MODERNA
Llenguatge musical nivell 1-2
Llenguatge musical
Llenguatge musical i instrument 3/4 hora
Combo
3/4 d'hora quinzenal
3/4 d'hora setmanal

55,86 €

357,01 €
645,34 €
411,92 €
700,25 €
419,71 €
672,41 €
853,48 €
419,71 €
713,55 €
853,48 €
468,83 €
1.042,44 €
334,35 €
847,78 €
1.042,44 €
115,90 €
0,00 €

334,31 €
847,78 €
89,02 €
177,84 €
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Ensemble
3/4 d'hora setmanal
Sense llenguatge musical
Combo quinzenal
Instrument 1/2 hora
Instrument 3/4 d'hora
Instrument 1 hora
Combo setmanal
Instrument 1/2 hora
Instrument 3/4 d'hora
Instrument 1 hora
Ensemble
Instrument 3/4 d'hora
INSTRUMENT SENSE COL.LECTIVA
1/2 hora
3/4 d'hora
1 hora

177,84 €

607,53 €
853,96 €
1.053,27 €
691,60 €
954,37 €
1.166,70 €
954,37 €

749,17 €
890,15 €
1.094,59 €

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.
11.- APROVACIÓ DE DESPESES:
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
En relació a la despesa per a l’enderrocament i urbanització dels aparcaments del carrer
Sant Josep, Sant Antoni i ronda de les Pollancredes, voldria fer una pregunta a la regidoria
de mobilitat, però no ens hi oposarem: estem fent això sense l’estudi previ de mobilitat i,
com encaixarà? Ho teniu previst?
SRA. CRISTINA SALA:
L’estudi de mobilitat, us vàrem explicar que està pendent; hi ha hagut aquesta setmana
passada una reunió a nivell tècnic i segurament els treballs començaran el mes de
setembre, però em sembla que hi havia un cert acord que ja venia del Pla
d’equipaments comercials, per a l’arranjament d’aquest pàrquing i, a més, ara s’havia
convertit en una urgència i evidentment, l’estudi de mobilitat haurà de tenir en compte la
nova disposició.
SR. LLUÍS BASSAS:
De fet, el que s’encarrega és l’estudi i en l’estudi de mobilitat s’haurà de tenir en compte.
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ACORD:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i imports
que igualment s’indiquen:
Regidoria: Cultura.
Interessat: Patronat Municipal del Teatre Cirvianum
Concepte: Aportació per portar a terme el Festival Festus 2008.
Import: 14.618,69 €
Partida: 101-451-410.00.01
Regidoria: Joventut i infància.
Interessat: Patronat Municipal del Teatre Cirvianum
Concepte: Aportació per portar a terme el Festival Festus 2008.
Import: 36.484,13 €
Partida: 103-464-410.00.00
Regidoria: Urbanisme.
Interessat: Colomer – Rifà S.L.
Concepte:
Honoraris per a la realització del projecte bàsic i executiu per a
l’enderrocament i urbanització de l’aparcament de l’interior de l’illa de l’antiga Vitri, entre
els carrers Sant Josep, Sant Antoni i Ronda Pollancredes.
Import: 12.896,60 €
Partida: 301-432-601.00.05
Projecte: 2008-2-301-4-1
Observacions: S’adjunta informe de l’arquitecte municipal sobre el procediment de
contractació.
Regidoria: Urbanisme.
Interessat: Nam – Osona Promocions S.L.
Concepte: Arranjament de la zona verda del parc Maria Aurèlia Campmany: neteja de
restes i deixalles, col·locació de vorada, construcció de mur de tancament de formigó
armat, replè posterior de terres.
Import: 13.469,48 €
Partida: 301-432-601.00.07
Projecte: 2008-2-301-6-1
Observacions: S’adjunta informe de l’arquitecte municipal sobre el procediment de
contractació.
Regidoria: Urbanisme.
Interessat: Nam – Osona Promocions S.L.
Concepte: Pavimentació i arranjament del Call de Cal Escarré i els seus accessos.
Import: 19.999,99 €
Partida: 301-432-601.00.09
Projecte: 2008-2-301-8-1
Observacions: S’adjunta informe de l’arquitecte municipal sobre el procediment de
contractació.
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: Nam – Osona Promocions S.L.
Concepte: Reparació de 39 metres lineals de vorera i vorada a l’Av. Pompeu Fabra.
Import: 14.507,30 €
Partida: 306-511-210.00.03
Observacions: S’adjunta informe de l’enginyer municipal sobre el procediment de
contractació.
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: Construccions Lluís Dachs S.L.U.
Concepte: Pavimentació del carrer dels Ocells.
Partida: 306-511-611.00.01
Import: 22.049,75 €

Projecte: 2008-2-306-11-1
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Observacions: S’adjunta informe de l’enginyer municipal sobre el procediment de
contractació.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als departaments de
l’Ajuntament que corresponguin.
12.- SOL·LICITUD DELS PLANS D’OCUPACIÓ PER AL 2008:
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, sempre que es demanen aquests plans d’ocupació, creiem necessari fer
esment que es treballi sobretot per tal que siguin plans d’ocupació que serveixin per a la
inserció de les persones que s’hi acullen; el regidor sempre ha dit que si, que els resultats
són bons. I voldríem demanar per un punt concret que no se’ns va saber explicar a la
comissió informativa i que és les funcions que tindrà el pla de suport a la implementació i
dinamització de les noves tecnologies al municipi.
SR. MARC FONTSERÈ:
En concret, aquest pla tindrà la missió d’executar les accions del que en vàrem dir
“societat del coneixement”. És un document que va realitzar el consorci de la Vall del
Ges; crec que es va presentar en un consell d’administració de Gestiomat i també en
una assemblea del consorci; és un document de treball més que un pla, tot i que té
aquest nom. Hi ha quatre àmbits i el que hauria de fer aquesta persona és desenvolupar
aquests quatre àmbits.
ACORD:
Atès que el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de data 23 d’abril de 2008, es
publica la Resolució TRE/165/2008, de 15 d’abril, del Servei d’Ocupació de Catalunya, per
la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a la realització de projectes i
accions per a l’ocupació amb entitats locals i s’obre la convocatòria per al 2008-2009,
Atès que l’Ajuntament de Torelló està interessat en concorre a aquesta convocatòria per
a la finalitat indicada anteriorment, a proposta del regidor de promoció econòmica, el
ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- SOL·LICITAR al Departament de Treball i Indústria, d’acord amb la Resolució del
Servei d’Ocupació, TRE/165/2008, de 15 d’abril, esmentada anteriorment, una subvenció
per realitzar els projectes següents:
NOM DEL PROJECTE: Suport al programa de la gent gran
Durada en mesos: 6 mesos
Nombre de persones a contractar: 4
Categoria professional: 3 auxiliars de la llar i 1 auxiliar de transport
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte):664,04 €
NOM DEL PROJECTE: Atenció, acompanyament i dinamització de joves amb risc social
Durada en mesos: 6 mesos
Nombre de persones a contractar: 1
Categoria professional: educador social
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte):264,51 €

15

NOM DEL PROJECTE: Manteniment voreres via pública
Durada en mesos: 6 mesos
Nombre de persones a contractar: 2
Categoria professional: 1 oficial de primera i 1 oficial de segona
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte): 410,06 €
NOM DEL PROJECTE: Supressió barreres arquitectòniques
Durada en mesos: 6 mesos
Nombre de persones a contractar: 2
Categoria professional: 1 oficial de primera i 1 oficial de segona
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte): 410,06 €
NOM DEL PROJECTE: Millora i manteniment dels jardins públics de Can Parrella i L’Espona
Durada en mesos: 6 mesos
Nombre de persones a contractar: 1
Categoria professional: jardiner
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte): 198,71 €
NOM DEL PROJECTE: Manteniment espais i edificis municipals
Durada en mesos: 6 mesos
Nombre de persones a contractar: 4
Categoria professional: oficial de segona pintors
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte):794,84 €
NOM DEL PROJECTE: Manteniment zona esportiva
Durada en mesos: 6 mesos
Nombre de persones a contractar: 2
Categoria professional: oficial de segona
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte):397,42 €
NOM DEL PROJECTE: Dinamització i manteniment dels espais naturals
Durada en mesos: 6 mesos
Nombre de persones a contractar: 1
Categoria professional: jardiner oficial de segona
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte):198,71 €
NOM DEL PROJECTE: Suport a les tasques de manteniment i neteja a l’Edifici de l’Espona
Durada en mesos: 3 mesos
Nombre de persones a contractar: 1
Categoria professional: auxiliar de neteja
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte):78,76 €
NOM DEL PROJECTE: Suport al manteniment a les piscines municipals
Durada en mesos: 3 mesos
Nombre de persones a contractar: 1
Categoria professional: oficial de segona
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte):99,36 €
NOM DEL PROJECTE: Suport a la implementació i dinamització de les noves tecnologies al
municipi
Durada en mesos: 6 mesos
Nombre de persones a contractar: 1
Categoria professional: tècnic mig
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte):264,51 €
NOM DEL PROJECTE: Projecte d’elaboració d’instruments de descripció per a l’accés i
recuperació de la documentació de l’arxiu municipal
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Durada en mesos: 6 mesos
Nombre de persones a contractar: 1
Categoria professional: tècnic mig
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte):264,51 €
NOM DEL PROJECTE: Dinamització d’activitats socioculturals en el marc de la biblioteca
Durada en mesos: 6 mesos
Nombre de persones a contractar: 1
Categoria professional: dinamitzador sociocultural
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte):208,61 €
NOM DEL PROJECTE: Suport en la dinamització i gestió d’actes socioculturals al municipi
Durada en mesos: 6 mesos
Nombre de persones a contractar: 1
Categoria professional: auxiliar administratiu
Cofinançament de l’Ajuntament (per finalització de contracte):195,09 €
Segon.- APROVAR els projectes corresponents a les sol·licituds que consten enumerades
en el punt primer d’aquest acord.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord al Servei d’Ocupació de Catalunya, al departament de
Personal i al departament d’Intervenció.
13.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2008, DINS DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER MITJÀ DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres hi donarem suport, però m’agradaria que quedés constància que una de les
ampliacions de pressupost que es fa és de 10.000 euros, per al lloguer de naus per als
carrossaires. Tal com ja vàrem dir a la comissió d’hisenda, a nosaltres ens sembla molt
important que es doni suport a tots els grups que treballen per fer carrosses i per fer un
carnaval com el que fem a Torelló, però també ens sembla que ara és important i això ja
té unes dimensions considerables i cal, d’alguna manera, estudiar a fons el tema del
lloguer de naus per als carrossaires. Nosaltres pensem, com ja vàrem dir, que s’ha
d’analitzar i estudiar a fons per veure si el lloguer de diferents naus és l’única proposta
viable, o n’hi ha d’altres alternatives, i alhora també s’ha de garantir que tothom que
vulgui muntar carrossa i ho necessiti, hi pugui tenir accés tot això es pot fer si hi ha una
normativa clara, perquè si no, després passa que els que tenen accés poden demanar la
informació i pot ser que tinguin possibilitats d’accedir-hi i d’altres no, no pas, perquè no es
vulgui, si no que senzillament no sàpiguen on adreçar-se.
Per tant, ens sembla que hem de continuar donant suport, però que d’alguna manera ho
hem de reglamentar.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, també en referència a aquesta modificació de crèdit, cal posar damunt de la
taula una qüestió que ja havíem parlat algunes vegades amb el regidor d’hisenda i és el
tema dels lloguers de les naus: hauríem de començar a plantejar-nos si es troba una
fórmula millor, potser la compra; hauríem de fer també l’estudi d’amortització tal com
s’ha fet amb la pista i els equipaments de skate, en què s’ha passat del lloguer a la
compra i hauríem d’estudiar l’equipament dels carrossaires per trobar una fórmula
millorable a l’actual.

17

SR. PERE GALOBARDES:
Això neix, com sabeu, d’una necessitat en què l’ajuntament, en el moment que pot fer-hi
front econòmicament, posa els mitjans i ara estem en un punt en què segurament és bo
fer un estudi sobre si aquesta és la millor solució, o hi ha altres alternatives i buscar en tot
cas, una racionalització a aquesta despesa.
És un estudi que tenim previst realitzar tot i tenint en compte diverses opcions, perquè el
ventall de futur és divers i ara prendre decisions a la curta tampoc no seria la més idònia;
hem d’estudiar totes les opcions que hi haurà al mercat en tema de naus, tant les que es
podran fer en sòl públic, com les que hi ha ara en sòl privat.
ACORD:
Expedient núm. 1/2008, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
de l’Ajuntament de Torelló mitjançant transferències de crèdits.
Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2008 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost actual ordinari i d’inversions és insuficient, s’ha de tramitar
l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció
a les disposicions vigents.
S’han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense pertorbació
del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

102-314160.00.00

Assegurança
Social del
personal
d’esports

206-452130.00.00
206-611121.00.00

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

92.633,99 €

632,60 €

92.001,39 €

Retribucions del
personal laboral
fix d’esports

171.936,41 €

9.367,40 €

162.569,01 €

Retribucions
complementàries.
Personal
funcionari
d’hisenda

108.691,55 €

4.449,19 €

104.242,36 €

Total baixes de crèdits: ....................................

14.449,19 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

101-451202.00.01

Lloguer naus
pels carrossaires

Consignació
inicial
24.412,81€

Proposta d’alta
10.000,00 €

Consignació
definitiva
34.412,81€
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206-323131.00.03

Plans
d’ocupació
2008

0,00 €

Total altes de crèdits: ..........................................

4.449,19 €

4.449,19 €

14.449,19 €

La interventora ha emès informe favorable.
La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements
o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència
de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat
objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament,
el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2008 per mitjà de
transferències de crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.
14.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2008 DINS DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT, PER GENERACIÓ DE CRÈDIT FINANÇAT AMB MAJORS I/O
NOUS INGRESSOS NO TRIBUTARIS:
Expedient número 2/2008, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament de Torelló per generació de crèdits per ingressos no tributaris.
Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 de maig de 2008 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris.
Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no es poden
ajornar fins al següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà de compromís ferm d’aportació.
a) La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament per
compromís ferm d’aportació:
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del
dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació.
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Número

Partida

Nom

1

461.00

Transferències corrents de la
Diputació de Barcelona

Totals majors i/o nous ingressos: ..........................

Previsió
16.000,00 €

16.000,00 €

Despeses a finançar amb els nous ingressos:
Número

Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

1

101-451489.00.00

Transferències
corrents
a
entitats
i/o
institucions de
cultura

135.628,21 €

12.000,00 €

147.628,21€

1

102-452489.00.00

Transferències
corrents
a
entitats
i/o
institucions
esportives

23.217,28 €

4.000,00 €

27.217,28 €

Totals despeses a finançar: ..............................................

16.000,00 €

La interventora han emès informe favorable.
La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
D'acord amb l'article 181 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 i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius.
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.
c) Prestació de serveis.
d) Reemborsaments de préstecs.
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a
la reposició del crèdit en la quantia corresponent.
Per tot això, a proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres
assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 2/2008 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost
vigent per un import de 16.000,00 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i
disposar que es tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
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Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s’han indicat.

URGENTS
SENSE VOTACIÓ
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
15.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DICTADA EN DATA 19 DE MAIG DE
2008:
INTERVENCIONS:
SR. LLUÍS BASSAS:
És un tema que vàrem haver de fer per la malaltia d’en Miquel (Franch) i per això es
passa per donar-ne compte.
ACORD:
L’Alcaldia, dóna compte de la resolució dictada en data 19 de maig de 2008, amb el
següent contingut:
Atès que per Resolució de l’Alcaldia de data 16 d’abril de 2008, es va efectuar el nomenament de Tinents i
Tinentes d’Alcalde d’aquest ajuntament, els quals d’acord amb l’article 55 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, han de substituir
l’alcalde, per orde de nomenament, en els casos de vacant, absència o de malaltia.
Atès que en data 20 de maig de 2008, l’Alcalde ha sofert una indisposició per malaltia que no li permetrà
l’exercici de les funcions pròpies de l’Alcaldia i que a més en aquests moments li impedeixen efectuar la
delegació concreta d’atribució de funcions.
Atès que per la resolució de data 16 d’abril de 2008, més amunt esmentada ha estat designat primer tinent
d’alcalde, qui sotasigna, Lluís Bassas i Portús.
Atès que l’exercici de les funcions de l’Alcaldia de Torelló no poden quedar desateses sota cap
circumstància i atenent en tot cas, des de criteris de màxim respecte i esperit de col·laboració vers qui
legítimament ha estat elegit Alcalde Torelló, que aquestes funcions es posen sempre sota la seva disposició,
de la resta de membres de l’equip de govern i de la resta del Consistori.
De conformitat amb les atribucions que em confereix la resolució de l’Alcaldia de data 16 d’abril de 2008 i
l’article 55 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 i amb el coneixement de la resta de membres de l’equip de govern.
HE RESOLT:
Primer.- Assumir amb efectes del dia d’avui, temporalment amb caràcter accidental, la totalitat de les
funcions que corresponen a l’Alcalde d’aquest Ajuntament.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució als grups polítics municipals, al ple de la Corporació i als
representants del personal de l’Ajuntament.
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Tercer.- Publicar un extracte d’aquesta resolució al tauler municipal d’anuncis i en el Butlletí oficial de la
província.

El Ple es dóna per assabentat.

B/ PRECS I PREGUNTES
SRA. MONTSE AYATS:
B/1
A la Comissió informativa de serveis a la persona, hi havia una proposta anunciada sobre
l’expedient de contractació de les obres de la llar d’infants i finalment es va dir que no es
podia passar per un tema del PUOSC. M’agradaria que se’ns pugui aclarir, perquè tenint
en compte que estem a finals del mes de maig i per les dades que ens va facilitar la
persona que ha portat tots aquests temes de la llar d’infants a l’ajuntament, quan
parlàvem del projecte executiu, anàvem amb els mesos i dies molt comptats per poder
iniciar el nou curs a la llar d’infants i ens agradaria saber una mica, què passa amb
l’expedient de contractació de les obres i com podrem salvar el fet d’anar retardant.
Respon la Sra. Flora Vilalta: La llar d’infants, la voluntat era que en aquest ple es pogués
aprovar el plec de condicions, per passar la seva licitació, però ens varen fer notar que fins
que no tinguem la confirmació oficial del PUOSC de la quantitat que ens ha estat assignada,
això no es pot fer. En aquest cas, el PUOSC estava en període de presentació d’al·legacions,
que va finalitzar fa una setmana i ara s’ha de tancar: des del Departament de Governació de la
Generalitat s’ha de resoldre aquestes al·legacions i una vegada finalitzat aquest tràmit es
comunicarà oficialment quin és l’import i es publicarà en el DOGC. Per tant, és preceptiu que
una obra que està relacionada amb el PUOSC, no es pugui treure a licitació i per això nosaltres
creiem i confiem que en el proper ple, aquest tràmit que no depèn de l’ajuntament –de fet,
l’ajuntament de Torelló tampoc hem presentat al·legacions, perquè ja hi estàvem d’acord- i
hem d’esperar a la confirmació oficial per poder-lo treure a licitació.
Divendres passat, aprofitant que hi havia el conseller entre nosaltres, aquest va ser un dels
temes que li vàrem posar damunt de la taula; la normativa és així i crec que és correcte que
fem les coses amb la màxima transparència i la màxima correcció.

B/2
Aquesta no és ni un prec ni una pregunta; és una constatació, un comentari: fa pocs dies,
suposo que tots vàreu rebre en els vostres correus electrònics un document en què se’ns
convidava, si ho volíem, a poder rebre les notificacions de l’ajuntament per correu
electrònic; per fer-ho, només calia que signéssim un document i el presentéssim a
l’ajuntament formalment i se’ns permetria a partir d’ara rebre les convocatòries per
correu electrònic. Jo crec que és important destacar-ho, perquè és la mostra evident que
amb voluntat es poden fer les coses i que encara que sovint no hi estem gaire
acostumats, l’administració pública també pot funcionar amb sentit comú. Em sembla
important dir-ho, també, perquè en dos plens, en dues ocasions, el nostre grup havia
manifestat la preocupació pel fet que la policia local hagués de destinar el seu temps a
portar les notificacions als regidors d’aquesta sala i a d’altres persones que havien de
rebre documentació diversa i en les dues ocasions se’ns va dir que no era possible.
Celebrem que ara si que sigui possible i que a base d’anar recordant algunes coses des
del nostre grup, veiem com avancen i, per tant, esperem que els regidors que s’hi acullin
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facilitaran d’alguna manera les coses i descarreguen de feina a determinades persones
que tenen altres responsabilitats.
Respon el Sr. Pere Galobardes: Em sembla que el correu de l’Alba ja explicava bé el perquè,
el com i el quan es poden fer les coses: no per insistència, sinó a vegades és quan es troba la
via o la forma, quan hi ha hagut temps i s’ha pogut muntar. Suposo que la voluntat sempre ha
estat aquesta, i ho hem dit reiteradament i doncs de les prioritats ara hem pogut donar pas a
aquest tema.
Cal agrair a l’Alba (Rubinat) i a en Jaume (Manau) que hagin pogut trobar la fórmula.

B/3
Teníem una pregunta per a la regidora de benestar social, però atesa la seva absència,
ja li farem en el proper ple.
SR. ALBERT SOLDEVILA:
B/4
Jo torno a treure el tema de la rotonda de la plaça Sant Fortià, perquè encara estem
rebent moltes queixes sobre el seu funcionament i temps enrere en vàrem estar parlant
amb el cap de la policia, que va manifestar l’existència d’un estudi `per canviar el sentit
del carrer de la Pau, per facilitar l’accés.
La meva pregunta és en el sentit de si s’ha estudiat aquesta possibilitat i si s’ha fet una
valoració de com està funcionant aquesta plaça des que es va posar en funcionament.
Respon la Sra. Cristina Sala: Començant pel final de la pregunta, pel que fa a la valoració,
tot i que la rotonda podria funcionar molt més bé, de moment no tenim constància que hi hagi
hagut cap accident.
Que n’hem de parlar? Si, és cert; és un tema que tenim damunt de la taula i hi ha previst un
consell municipal de seguretat ciutadana i mobilitat dedicat exclusivament a aquest tema i que
serà segurament el mes de juliol i comptem poder-vos-en passar informació abans i un dels
temes que s’haurà de parlar és la rotonda, però també n’hem de parlar amb els veïns, sobretot
els del carrer de la Pau.

SR. LLUÍS SABATÉS:
B/5
Hem vist que al web de l’ajuntament ja s’hi ha publicat la guia d’activitats d’estiu, però
em sembla que en aquests moments encara no s’ha repartit pel poble o, almenys, a la
zona on jo estic no ha arribat.
Demana quan està previst repartir-la, perquè s’està acostant l’estiu i seria interessant tenirla el més aviat possible.
Respon el Sr. Manel Romans: Les guies s’han repartit avui a les escoles. Aproximadament
n’hem repartit unes 1.700 en les escoles i altres llocs on normalment es deixen i els hem dit
que ja que havíem tingut un parell de problemes i que han sortit un pèl tard, hem demanat
celeritat a les escoles per repartir-los als nens. Suposo que entre demà i demà passat ho
tindreu.
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B/6
Respecte a temes de compromisos que s’han adquirit en el ple: quan parlàvem de
manca de confiança en l’equip de govern, arran de possibles pactes, no era en va; per
exemple us n'exposarem a continuació de falta de compliment de compromisos adquirits
davant de la institució més important que hi ha en política municipal, com és el ple de
l’ajuntament, màxim representant de la ciutadania de Torelló.
En el ple d’ordenances, del 29 d’octubre de l’any passat, l’equip de govern es va
comprometre públicament a publicar en l’enviament del calendari fiscal de 2008, totes
les possibilitats de fraccionament que tenen els contribuents per pagar els seus tributs –els
impostos i les taxes-. Aquesta era una de les condicions per les quals vàrem votar a favor
de les ordenances. En aquest punt, en Lluís Bassas, de convergència i Unió, va coincidir
amb nosaltres en aquesta demanda. En aquests moments també estan a l’equip de
govern.
Quan es va distribuir aquest calendari fiscal de 2008, vàrem comprovar que no hi havia
aquesta informació; vàrem demanar les explicacions en el ple del 25 de febrer i l’equip
de govern que encara només era socialista, va donar les raons de perquè no s’havia fet i
es va comprometre a trametre aquesta informació en el pròxim número de la revista
Pescallunes. Aquesta revista ha estat distribuïda i el “més calent és a l’aigüera”: s’ha
tornat a incomplir el compromís adquirit per l’equip de govern socialista i no s’ha enviat la
informació respecte del fraccionament de tributs, a la ciutadania.
No és un incompliment a una demanda d’esquerra, sinó que és un incompliment al ple
de l’ajuntament, torno a repetir, màxima institució de representació municipal.
Bé; ja no insistirem més en aquest punt. Només volíem deixar constància dels fets que
demostren molt poc respecte –repeteixo- no a esquerra, si no al poble de Torelló,
incomplint sistemàticament els compromisos adquirits públicament en el ple i en aquests
moments amb la complicitat de convergència, ja que ara estan a l’equip de govern i
suposem que no varen tenir en compte en el moment de negociar el pacte, exigir els
compromisos que en el seu moment va adquirir l’equip de govern amb ells en el moment
d’aprovar les ordenances.
Respon el Sr. Pere Galobardes: Si l’únic compromís per trencar la confiança és aquest fet
que s’esmenta, la veritat és que estic molt orgullós, perquè és un fet que no deixa de ser
important, però tampoc és transcendental, perquè qualsevol ciutadà que se’ns adreça, se’l
informa correctament i se li explica a què es pot acollir.
De totes maneres, seguint la redundància, aquest compromís és fàcilment esmenable;
desconec els motius pels quals no es va incloure al Pescallunes, però l’esbrinaré i, per tant,
d’una manera o altra ho esmenarem el més de pressa possible.

SR. JORDI CASALS:
B/7
Parc urbà la Cabanya: hi havia una instància de veïns en què mostraven certs neguits per
algunes coses que no acabaven de veure clar, per saber com està la situació.
Respon el Sr. David Forcada: Arran de la inauguració del parc urbà La Cabanya, es va fer una
recollida de firmes a la zona de la Cabanya, aproximadament un centenar; vàrem atendre
aquests veïns per demanar-los les seves peticions i bàsicament eren sobre el funcionament
dels jocs, perquè no els acabava d’agradar el tipus de joc.
Com que aquests veïns no eren només de la Cabanya, sinó que agafaven tot el barri de la plaça
Joanot Martorell, els hem canalitzat a través de l’Associació de veïns i ara estem en un punt
en què ells faran una proposta sobre el tipus de joc que creuen adequat, no només del parc
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urbà La Cabanya, sinó de tots els parcs d’aquella zona: plaça Joanot Martorell, unitat del
Ferrocarril, la Caçada i plaça del Mil·lenari i paral·lelament nosaltres estem fent un projecte
sobre quins tipus de jocs pensem ubicar en aquests llocs, de manera que arribarem a un acord
amb els veïns per no fer una cosa puntual a La Cabanya, sinó una actuació global en tota
aquesta zona.

Sr. Jordi Casals: I aquest mètode participatiu d’actuar, suposo que seria possible poder-lo
generalitzar? Nosaltres, a la nostra campanya i en el nostre programa parlàvem de
política participativa també en les polítiques d’urbanisme o del que en alguns llocs en
diuen parcs i jardins, nosaltres ho tenim a obres i serveis; un dels casos podria ser aquest i
fins i tot podríem arribar a situacions c om si s’ha de fer una plaça, en què els veïns
poguessin dir la seva. Estaria bé.

Sr. David Forcada: Si, és clar, però de places no en fem cada dia...

Sr. Lluís Bassas: Hi ha el compromís que tant en la plaça Nova, com en la plaça de Joanot
Martorell, es farà un procés de participació per fer el projecte i aquest és un compromís que
ja havia adquirit en Miquel i ja s’havia comentat.

Sr. David Forcada: De fet, a la plaça Joanot Martorell, que el projecte està encarregat a
Colomer-Rifà, una de les clàusules que hi ha al plec de condicions és la participació dels veïns.

B/8
No sé si és per curiositat i si és el moment de fer aquest prec o aquesta pregunta:
demanar si l’equip de govern format per Convergència i Unió i els socialistes, faran públics
els acords del pacte de govern, per fer-ne un simple seguiment i saber a quins acords va
arribar l’equip de govern d’aquest ajuntament.
Respon el Sr. Lluís Bassas: El pacte tenia dues qüestions: una era l’organització, que ja la
sabeu, perquè se n’ha donat compte al ple, i a l’altra era el tema programàtic; tots coneixeu el
programa que tenia el PSC i el que teníem nosaltres; si feu una fusió, ja podeu saber per on va.

Sr. Jordi Casals: És a dir, que els compromisos d’aquest equip de govern són els dos
programes?

Sr. Lluís Bassas: Més o menys, si.

C/ INFORMACIONS
SRA. NÚRIA GÜELL:
C/1
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Ens han fet arribar el programa de la romeria, que se celebrarà aquest cap de setmana
(els reparteix als membres assistents).
C/2
Avançar-vos les dates de la festa major d’enguany: del 24 de juliol al 3 d’agost.
SR. FRANCESC J. RIVERA:
C/3
Informar de diverses activitats que estan previstes per aquest mes de maig a Torelló:
• Dia 1 de juny: acte de cloenda de la temporada del Club Bàsquet Torelló al
pavelló municipal d’esports; s’ha inclòs al programa un reconeixement a l’equip
cadet femení que va assolir el campionat d’Espanya ara fa 20 anys.
• Els dies 7 i 8 de juny, en tres espais: el local d’entitats del carrer del carrer dels
Artesans, el camp municipal d’esports de Torelló i al pavelló municipal d’esports,
se celebrarà la jornada de portes obertes, que enguany porta el títol “tothom hi
juga” i en què participen 12 entitats del poble que han organitzat 20 activitats
diferents durant els dos dies.
• El dia 8 hi ha la marató BTT Vall del Ges Osona, que enguany surt de Sant Pere de
Torelló i també amb arribada a la mateixa localitat i la col·laboració de les tres
regidories d’esports de la Vall del Ges, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló
i Torelló i que organitza el Centre Excursionista com cada any.
• També el 8 de juny, la Penya Blaugrana de Torelló celebrarà el 35 aniversari i ha
programat un seguit d’actes i celebracions.
C/4
Informar també del 14è. Campionat de Catalunya de Clubs de Bitlles Catalanes, que es
farà el dia 15 de juny, a la zona esportiva de Torelló.
SRA. FLORA VILALTA:
C/5
En primer lloc, si l’alcalde m’ho permet, vull donar la benvinguda a aquests tres joves que
avui ens acompanyen al ple; és gratament gratificant poder trobar jovent que vingui al
ple. Ells formen part de l’alumnat de l’escola Rocaprevera i també com altres alumnes de
3er d’ESO, durant aquest curs que està a punt d’acabar han fet unes visites guiades pels
tècnics d’educació, lligades amb l’assignatura de la ciutadania i han vingut a
assabentar-se i saber com funciona una mica l’ajuntament per dins i què es fa en
aquesta sala de plens i, en la visita que varen fer la setmana passada varen mostrar
l’interès per venir avui coincidint amb la celebració d’un ple.
Benvinguts i tant de bo que més joves s’interessin per la política municipal.
C/6
Es va reunir el jurat per a la concessió de la beca Segimon Serrallonga; hi va haver vuit
treballs presentats, la qual cosa, per ser el primer any, representa un bon nombre i el jurat
per unanimitat va decidir concedir la beca al Sr. Josep Soler Carbonell, per la seva
proposta d’ampliació d’estudis a Estònia sobre llengües locals i llengües globals a Estònia i
Catalunya, comparació des d’una perspectiva ecolingüística de les dinàmiques de les
llengües i de les ideologies dels seus parlants.
Dir-vos que el jurat també va decidir que el proper dissabte, 14 de juny, es farà entrega
en aquesta sala de plens, d’aquesta beca i ja rebreu la invitació per assistir en aquest
acte.

26

C/7
Finalitzant el curs i finalitzant el programa del PTT, el Pla de Transició al Treball, després
d’una trajectòria a Torelló de molts anys d’aplicar aquest programa, aquest any els
professors que estan tirant endavant el programa i també la regidoria, estem
especialment satisfets, perquè de 17 alumnes que s’han presentat per treure’s el graduat
escolar, 16 ho han aconseguit i això és molt positiu, veure que mica en mica aquests
programes es van consolidant i que aquests alumnes després d’assistir un any al PTT,
podran matricular-se a cicles formatius, tal com és l’interès que ja han demostrat.
Des d’aquí, felicitar els alumnes, però també els professors, que d’alguna manera ho han
fet possible.
SR. MARC FONTSERÈ:
C/8
Informar que el proper 5 de juny ens visitarà la consellera de treball, Hble. Sra. Mar Serna;
està per acabar de confirmar, doncs ja sabeu que els consellers a vegades varien els
programes i la idea és que vingui als voltants de la 1 a visitar les noves instal·lacions de
Gestiomat; visiti el Taller d’ocupació, depèn del temps meteorològic i del temps de què
disposi, també m’agradaria que visiti alguna de les actuacions que han fet i reuniríem
sindicats i empresaris per fer una xerrada i, si hi ha temps, un dinar.
SR. LLUÍS BASSAS:
C/9
Per tancar el ple, voldria en nom de tots els companys, donar el màxim recolzament a en
Miquel (Franch) aquests dies que està fora; esperem que sigui per poc temps, però ens
sembla que des d’aquí cal fer constar en acta el nostre recolzament i que estem al seu
costat.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

