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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2008:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
07/2008
ordinari
30 de juny de 2008
de les 20:11 a les 22:32
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

Lluís Bassas i Portús
Pere Galobardes i Molera
Jaume Vivet i Soler
Marc Fontserè i Candell
Cristina Sala i Donado
(S’incorpora a les 20:12)
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
Albert Soldevila i Boixader
Montserrat Ayats i Coromina

CiU
PSC-PM
CiU
PSC-PM
CiU

Alcalde
Regidor

Miquel Franch i Ferrés
Lluís Sabatés i Padrós

PSC-PM
ERC-AM

Secretari:

Jaume Manau i Terrés

Regidors i regidores

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

Excusen la seva assistència:

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior _______________________________ pàgina 2
1. Donar compte de la moció aprovada per la Junta de Govern Local, en
sessió ordinària del dia 9 de juny de 2008. _______________________________ Pàgina 3
2. Donar compte de la resolució de l’alcaldia de delegació de les seves
tasques pròpies durant el període de vacances de 2008. ________________ Pàgina 4
3. Donar compte de la resolució del President del Patronat de la ràdio
municipal, de delegació de les seves tasques pròpies durant el període
de vacances de 2008. _________________________________________________ Pàgina 5
4. Donar compte de la resolució de la presidenta del patronat municipal
del teatre Cirvianum, de delegació de les seves tasques pròpies durant
el període de vacances. _______________________________________________ Pàgina 5
5. Aprovar el conveni interadministratiu de col·laboració per a la
coordinació, la col·laboració i el finançament dels serveis de serveis
socials, joventut i acollida i integració. __________________________________ Pàgina 6
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6. Signatura d’un conveni entre l’ajuntament de Torelló i el Consell
Comarcal d’Osona per a la recollida, dipòsit i control dels animals de
companyia abandonats. _____________________________________________ Pàgina 20
7. Aprovació de l’expedient de contractació de la gestió del servei públic
de transport adaptat._________________________________________________ Pàgina 24
8. Aprovació inicial del canvi de nom del Passatge d’Espanya. ___________ Pàgina 26
9. Aprovació provisional del Pla Especial del catàleg de protecció del
patrimoni històric. _____________________________________________________ Pàgina 28
10. Aprovació inicial de la modificació puntual de la revisió del Pla General
número 12 “Can Blanc”. ______________________________________________ Pàgina 29
11. Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU per delimitar
un nou àmbit de sòl urbanitzable anomenat “Mas les Vinyes III”. ________ Pàgina 31
12. Aprovació definitiva del Pla Parcial Mas les Vinyes, II. ___________________ Pàgina 33
13. Acceptació de la cessió de terrenys destinats a equipaments en el
sector de “La Cabanya”. _____________________________________________ Pàgina 35
14. Aprovació del projecte explicatiu de l’Oficina Local d’Habitatge de
Torelló. _______________________________________________________________ Pàgina 36
15. Acceptació de la cessió d’un terreny a la zona de Matabosch. _________ Pàgina 45
16. Ratificar una resolució de l’Alcaldia dictada en data 6 de juny de 2008._ Pàgina 46
17. Ratificació d’una resolució de l’alcaldia dictada en data 2 de juny de
2008._________________________________________________________________ Pàgina 47
18. Moció de tots els grups municipals per a la unitat d’acció del
municipalisme català. ________________________________________________ Pàgina 48
19. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal de
l’ajuntament per al 2008.______________________________________________ Pàgina 49
20. Delegació de funcions del Ple a la Junta de Govern Local i a l’alcaldia. _ Pàgina 50
21. Creació i composició de la mesa de contractació. ____________________ Pàgina 53
22. Aprovar la baixa d’una despesa. ______________________________________ Pàgina 55
23. Aprovació de despeses. ______________________________________________ Pàgina 55
24. Aprovació de subvencions. ___________________________________________ Pàgina 56
25. Autorització d’una despesa. __________________________________________ Pàgina 56
26. Aprovació d’una despesa del Patronat municipal del teatre Cirvianum. _ Pàgina 57
27. Aprovació d’una despesa del patronat de la ràdio municipal de Torelló. Pàgina 57
28. Aprovació d’una despesa plurianual.__________________________________ Pàgina 58
29. Concertació d’una operació de tresoreria per part del patronat
municipal del teatre Cirvianum. _______________________________________ Pàgina 58
30. Aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses de
l’ajuntament de Torelló, mitjançant transferències de crèdits. ___________ Pàgina 59
31. Aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses de
l’ajuntament de Torelló, per generació de crèdits per ingressos no
tributaris. _____________________________________________________________ Pàgina 65
32. Acceptació o denegació de les reclamacions i l’aprovació de la
liquidació definitiva de les contribucions especials de l’obra inclosa en
el projecte d’urbanització del sector residencial La Caçada.. ___________ Pàgina 66
33. Moció sobre un pacte comarcal pel transport públic i la mobilitat, a
proposta del consell comarcal d’Osona. ______________________________ Pàgina 69
34. Moció a favor de declarar la festa de Sant Joan com la festa nacional
dels països catalans, a proposta d’Òmnium cultural. ___________________ Pàgina 72
PRECS I PREGUNTES ___________________________________________________pàgina 73
INFORMACIONS ______________________________________________________pàgina 79
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Desenvolupament de la sessió:
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels membres assistents, l’acta núm. 6/2008, corresponent a la
sessió ordinària, celebrada el dia 26 de maig de 2008, sense modificacions.

B) PROPOSTES:
SENSE VOTACIÓ
1.- DONAR COMPTE DE LA MOCIÓ APROVADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN
SESSIÓ ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE JUNY DE 2008:
INTERVENCIONS:
Sr. Lluís Bassas: Bé, com vàreu veure, el dia 28 hi havia l’ensenya penjada al balcó
d’aquest edifici; per tant, es va complir el que va acordar la Junta de Govern Local.
Sra. Montse Ayats: Només dir, des del nostre grup, que ens ha agradat que el secretari
llegís la moció sencera, cosa que no passava en moltes ocasions i que d’alguna manera
serveix també per donar a conèixer el contingut de la feina que fem des de l’ajuntament,
perquè moltes vegades aquestes mocions, si només llegeixes els acords, no s’acaben
d’entendre. Ens sembla bé que s’hagi llegit sencera i ens sembla bé, també, que es
pengés la bandera amb els colors de l’arc de Sant Martí al balcó de l’ajuntament i només
lamentar que haver de celebrar dates com aquesta del 28 de juny, ens recorden que
encara que com a societat haguem avançat molt, en molts temes ens queda molta
feina per aconseguir una societat més justa i més lliure; una societat en què cap persona,
com molt bé diu la moció, no sigui discriminada per cap raó i tampoc per la seva
orientació sexual o afectiva. És per tot això que des d’Iniciativa i Ciutadans del Ges, en el
moment que es va presentar aquesta moció a la Junta de Govern, la vàrem recolzar.
Sr. Jordi Casals: Des d’Esquerra Republicana, el que si que agrairíem és que es tingués en
compte aquest col·lectiu a l’hora que es fan diferents campanyes i les polítiques
municipals des de Torelló, per tal que hi siguin presents; moltes vegades, la repressió
màxima que pot tenir aquest col·lectiu és la seva invisibilitat en les diferents actuacions
que hi poden haver des de les institucions.
Sra. Flora Vilalta: Nosaltres constatem que és evident que aquests últims 4 anys, a nivell
legislatiu de l’Estat espanyol, el Govern Zapatero ha fet un fort impuls a nivell de legislació,
tant pel que ha estat la universalització del dret al matrimoni, com també la Llei de la
identitat de gènere i en preparació, la Llei de la igualtat de tracte i contra la
discriminació. Són també els esforços que s’han fet a nivell del govern de Catalunya, amb
una Llei d’adopció per part de les parelles homosexuals. Però nosaltres creiem, des del
PSC, que realment no només hem de tenir en compte les lleis –que també-, sinó que
també hem de tenir en compte el dia a dia en els nostres pobles i ciutats i, per tant, crec
que a part d’aquest simbolisme de penjar la bandera, el dia a dia demana que
fomentem uns models adreçats a la igualtat i que reconeguin els drets i els deures de
totes les persones i també crec que és un bon lloc en els nostres pobles i les nostres ciutats,
apostar per fer un treball en profunditat en el camp de l’educació per formar en
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ciutadania i en drets humans; creiem que la lluita continua, que és un col·lectiu que
sempre ha estat molt oblidat; un col·lectiu que ha passat molt desapercebut, però que
també ha passat moments històrics molt greus i, per tant, si apostem per tenir uns pobles i
unes ciutats inclusives, també hem de saber gestionar des dels propis municipis, polítiques
que realment vagin enfocades a aquesta convivència dins dels nostres pobles i ciutats.
Sr. Lluís Bassas: Jo només voldria dir una cosa, referent al punt 2 i que és el reconeixement
al dret que les persones tenen a viure en igualtat de drets en llibertat i des de la diversitat
afectiva. Jo crec que aquest és un punt central de l’acord que ham adoptat, a part de
subscriure tot el que s’ha dit en aquests moments.

ACORDS:
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 9 de juny de 2008, va
aprovar la moció de la qual es dóna compte al ple, per al general coneixement:
MOCIÓ A PROPOSTA DE LA SECRETARIA DE POLÍTIQUES FAMILIARS I DRETS DE
CIUTADANIA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 28 de juny es commemora el dia de l’orgull, o dia de l’alliberament de lesbianes, gais, bisexuals i
transsexuals (LGBT) arran de l’aixecament d’aquest col·lectiu demanant més justícia i llibertat en un entorn
altament repressiu als anys 60 i que van culminar en els fets de Stonewall a la ciutat de Nova York l’any
1969.
A Catalunya es va fer la primera manifestació el juny de l’any ’77, la primera de l’Estat Espanyol fruit de
l’incipient moviment nascut entre el 1972 i el 1975 i en un entorn de reivindicació de drets i llibertats.
La commemoració d’aquesta data, amb múltiples formats i maneres s’esdevé una crida a tota la ciutadania i
en els darrers anys el Govern de la Generalitat penja penons i banderes de l’Arc de Sant Martí, símbol del
moviment pels drets LGBT, en espais visibles dels Departaments responsables del desenvolupament de
polítiques per al col·lectiu homosexual i transsexual.
En tot aquest camí, molts han estat els Ajuntaments Catalans que han aprovat mocions solidaritzant-se amb
aquest col·lectiu amb l’objectiu d’assolir una societat més justa i lliure.
El col·lectiu LGBT hores d’ara encara és condemnat a mort en 11 països mentre que es condemna en 87
països a diferents penes de presó o de violència física. A més en molts països amb legislacions que
protegeixen el col·lectiu LGBT es dóna una fòbia social per sectors minoritaris que es manifesten en
agressions i discriminacions.
Per aquest motiu i en un intent de trobar les màximes complicitats per afavorir una societat catalana lliure,
justa i solidària:
S’ACORDA
1. La Junta de Govern Local, manifesta el seu suport i s’adhereix a la commemoració, que les entitats i
institucions celebren arreu de Catalunya, Europa i el món en motiu del 28 de juny, dia per l’alliberament
o l’orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.
2. Aquest suport és un reconeixement al dret que totes les persones tenen de viure en igualtat de drets, en
llibertat i des de la diversitat afectiva.
3. La Junta de Govern Local acorda posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors de l’arc de
Sant Martí com a gest de reconeixement d’aquest col·lectiu d’homes i dones de la nostra localitat a fi que
reconeguin en la Casa Consistorial el seu lloc de referència immediat.
4. Es donarà compte d’aquests acords a la sessió del ple de l’ajuntament, que se celebrarà el dia 30 de juny
d’enguany.

El Ple es dóna per assabentat.
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2.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE LES SEVES TASQUES
PRÒPIES DURANT EL PERÍODE DE VACANCES DE 2008:

ACORDS:
En data 25 de juny de 2008, s’ha dictat la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació per al general coneixement:
“En data 16 d’abril de 2008 es va dictar Resolució de l’Alcaldia per la qual es nomenaven les tinentes i tinents
d’Alcalde.
Aquesta Alcaldia té la intenció de gaudir del seu període de vacances, des del dia 1 al 15 d’agost, ambdós
inclosos i, per tal de no deixar l’Alcaldia desatesa cal procedir a la delegació de les seves tasques pròpies en
aquest període relacionat.
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, RESOLC:
Primer.- DELEGAR en el segon Tinent d’Alcalde, Sr. Pere Galobardes i Molera, les tasques pròpies de
l’Alcaldia, des del dia 1 fins el 15 d’agost, ambdós inclosos.
Segon.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el plenari municipal.
Tercer.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la
Província.”

El Ple es dóna per assabentat.
3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DEL PATRONAT DE LA RÀDIO
MUNICIPAL, DE DELEGACIÓ DE LES SEVES TASQUES PRÒPIES DURANT EL PERÍODE DE
VACANCES DE 2008:
ACORDS:
En data 25 de juny de 2008, s’ha dictat la resolució del President del Patronat de la ràdio
municipal, que es transcriu a continuació per al general coneixement:
“Aquesta Presidència té intenció de gaudir d’un període de vacances d’estiu, el qual s’emmarca dins el que
legalment li correspon, des del proper dia 1 al 15 d’agost de 2008, ambdós inclosos. Per tal de no deixar la
Presidència del Patronat desatesa i d’acord amb la resolució de data 16 d’abril de 2008 proppassat de
nomenament de tinents i tinentes d’Alcalde i amb el Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2008, pel
qual es determina la delegació de l’Alcaldia durant el període de vacances d’enguany,
HE RESOLT
Primer.- DELEGAR les tasques pròpies de la presidència del Patronat Municipal de Ràdio Ona al segon
Tinent d’Alcalde, el Sr. Pere Galobardes Molera, des del dia 1 fins el 15 d’agost d’enguany.
Segon.- DONAR COMPTE de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que
celebri.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades i PUBLICAR-LA, de forma
extractada, al Butlletí Oficial de la Província.”

El Ple es dóna per assabentat.
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4.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL
TEATRE CIRVIANUM, DE DELEGACIÓ DE LES SEVES TASQUES PRÒPIES DURANT EL PERÍODE DE
VACANCES DE 2008:
ACORDS:
En data 25 de juny de 2008, s’ha dictat la resolució de la presidenta del Patronat
municipal del teatre Cirvianum, que es transcriu a continuació per al general
coneixement:
“Aquesta Presidència té intenció de gaudir d’un període de vacances d’estiu, el qual s’emmarca dins el que
legalment li correspon, des del proper dia 14 al 25 de juliol de 2008, ambdós inclosos. Per tal de no deixar la
Presidència del Patronat desatesa i d’acord amb la resolució de data 26 de maig de 2008 proppassat de
designació de la vicepresidència del teatre,
HE RESOLT
Primer.- DELEGAR les tasques pròpies de la presidència del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum a
la vicepresidenta del patronat, Sra. Flora Vilalta i Sospedra, des del dia 14 fins el 25 de juliol d’enguany.
Segon.- DONAR COMPTE de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que
celebri.
Tercer.- NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades i PUBLICAR-LA, de forma
extractada, al Butlletí Oficial de la Província.”

El Ple es dóna per assabentat.
AMB VOTACIÓ
5.- APROVAR UN CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER A LA
COORDINACIÓ, LA COL·LABORACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE SERVEIS SOCIALS,
JOVENTUT I ACOLLIDA I INTEGRACIÓ:
ACORDS:
El Ple del Consell Comarcal d’Osona del dia 27 de març de 2008 va aprovar el conveni
interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament
dels serveis de Serveis Socials, Joventut i Acollida i Integració.
Atès que el Consell Comarcal d’Osona ha fet arribar a l’ajuntament aquest conveni i
demana l’acord on consti la voluntat de procedir a la seva signatura així com a quins dels
vint-i-un annexos del conveni es vol acollir l’ajuntament.
A proposta de la regidora de Benestar social i el regidor de joventut i infància, el ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR el conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la
col·laboració i el finançament dels serveis de serveis socials, joventut i acollida i
integració.
Segon .- APROVAR els projectes d’adhesió annexes del conveni
Tercer.- FACULTAR el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per al més
eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura del conveni aprovat
Quart.- COMUNICAR aquests acords al Consell Comarcal d’Osona.
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CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ PER A LA COORDINACIÓ, LA
PROGRAMACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT
I ACOLLIDA I INTEGRACIÓ
A la ciutat de Vic, el dia __ de __________ de 2008
REUNITS
D’una part l’Il·lm. Sr. Miquel Arisa Coma, com a president del Consell Comarcal d’Osona, (en endavant del
CCO) en ús de les atribucions previstes al Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. I degudament facultat per aquest acte per acord
del Ple Comarcal, adoptat en sessió del dia 27 de març de 2008, assistit del Sr. Jaume Portús i Arimany, en
qualitat de Secretari del CCO, que dóna fe de l’acte.
D’altre part, l’Il·lm. Sr. Lluís Bassas i Portús, alcalde accidental de l’Ajuntament de Torelló (en endavant
ajuntament), en virtut de les facultats que li atorga l’article 53.1.a) 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 degudament facultat per
acord del Ple de l’ajuntament, de data 30 de juny de 2008.
ACTUEN
Cadascú en nom i representació de les entitats respectivament esmentades i, reconeixent-se mútuament la
capacitat legal suficient per aquest acte.
MANIFESTEN
1) Que el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, atorga als consells comarcals competències en matèria d’assistència i
cooperació als municipis.
2) Que el CCO és un ens que té com a principal objectiu la prestació de serveis als ajuntaments de la
comarca d’Osona.
3) Que el CCO disposa d’un servei de joventut, de benestar social i d’acollida i integració, amb diversos
serveis i programes supramunicipals. L’objectiu del present conveni és formalitzar l’adhesió dels ajuntaments
d’Osona als esmentats programes per tal d’establir un marc de col·laboració interadministratiu ajustat a la
realitat dels municipis.
4) Que el CCO disposa d’un servei d’assessorament tècnic especialitzat en matèria de joventut, de benestar
social i d’acollida i integració per donar suport als municipis en la prestació d’aquests serveis.
5) Que l’ajuntament està interessat en disposar del servei d’assessorament i suport tècnic i dels serveis i
programes del CCO en matèria de joventut, de benestar social i d’acollida i integració.
D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts
ACORDEN
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és establir la col·laboració entre les parts signatàries per a la
programació, la coordinació, la prestació i el finançament total o parcial de projectes, programes i accions en
matèria de joventut, de benestar social i d’acollida i integració establerts o per al seu establiment,
incorporats a aquest conveni mitjançant els annexos que l’acompanyen.
Segon.- Els projectes, els programes i les accions que són objecte de col·laboració s’incorporen a aquest
conveni mitjançant un annex anual, que estableix per a cadascun d’ells els objectius, el pressupost i les
previsions de finançament.
El CCO proposa i elabora els 'annexos i cadascuna de les parts l’aprova.
Tercer.- Quan un dels programes supramunicipals abasti una pluralitat de municipis i cada un d’ells rebi per
separat ajuts econòmics per a la seva gestió, cada ajuntament transferirà els fons aconseguits al CCO per a
la seva organització conjunta si així queda acordat a l’annex.
Quart.- Que el CCO assumeix la direcció i l’execució dels programes supramunicipals, gestiona
l’organització dels recursos humans, materials i financers en ordre a la realització del treball.
Cinquè.- Que el CCO coordina les actuacions establertes als annexos, per a l'execució de les quals pot
emprar qualsevol de les formes de gestió de serveis públics establertes a la legislació de règim local.
El CCO pot també atorgar contractes de qualsevol naturalesa amb societats mercantils, cooperatives i
entitats d’iniciativa social sense finalitat de lucre i establir convenis amb altres administracions per a
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l’execució dels projectes, dels programes i de les accions incorporats a l’annex o per fer efectius els pactes
que aquí se subscriuen.
Sisè.- Les parts compareixents poden, per raó d’aquest conveni, adscriure temporalment personal al seu
servei per a l’execució de les actuacions objecte de col·laboració, així com posar a disposició del CCO, per
qualsevol títol, béns mobles i immobles, tot sens perjudici dels pactes reguladors del règim econòmic
establerts en el capítol II.
Setè.- En relació a aquests treballs l’ajuntament col·laborarà i prestarà tot el suport documental i informatiu
als tècnics del CCO.
En els programes supramunicipals l’ajuntament participarà activament i s’acollirà a les directrius de
funcionament de cada un dels programes tal i com s’especifica als annexos.
Vuitè.- Els programes, els projectes i les accions que s’incorporen a aquest conveni, mitjançant els annexos
corresponents, s’han de finançar amb les assignacions que el CCO faci amb càrrec a les aportacions, les
subvencions o les donacions que li siguin atorgades per aquests conceptes; les que pel mateix concepte li
assignin, voluntàriament, els ajuntaments compareixents.
Si en exercicis successius les fonts de finançament i les condicions econòmiques dels programes o serveis
sofrissin alguna modificació, aquestes es concretarien en els annexos al present conveni.
Novè.- Els ajuntaments faran efectiu el pagament de la quota de participació en els programes
supramunicipals, quan aquests ho requereixin, un cop liquidat l’annex econòmic. El CCO trametrà una còpia
d’aquesta als ajuntaments i els hi comunicarà l’import a abonar abans del 31 de desembre. L’ajuntament
ingressarà la seva aportació en el compte corrent número 2100-3098-312200242046.
Desè.- El CCO informarà semestralment els ajuntaments sobre la gestió dels diferents projectes,
programes i accions, així com de l’estat de finançament d’aquests mitjançant la creació d’una Comissió de
seguiment que estarà formada pels responsables dels serveis tècnics de Joventut, Benestar Social i Acollida i
Integració del CCO i un tècnic/polític de cada ajuntament subscriptor del conveni. La comissió es reunirà 2
vegades a l’any.
Onzè.- El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura. La durada prevista per al
desenvolupament del mateix serà fins el juny de 2011, coincidint en la finalització dels mandats municipals.
Dotzè.- Aquest conveni es pot extingir amb anterioritat al termini fixat en la clàusula onzena pel motiu de
dissens o per denúncia de qualsevol de les dues parts basades en la manca d’interès en el seu sosteniment o
en l’incompliment de qualsevulla de les seves clàusules, sempre que la de denúncia s’efectuï de forma fefaent
i amb un mes d’antelació.
L’extinció d’aquest conveni comporta la liquidació dels imports i els compromisos fixats per les dues parts
signatàries en el moment de fer-se efectiva.
I en prova de la conformitat amb el convingut, les dues parts signen aquest conveni per duplicat en el lloc i
data de l’encapçalament.
Consell Comarcal d’Osona
El president,
Miquel Arisa Coma

Ajuntament de Torelló
L’alcalde acctal.,
Lluís Bassas i Portús
ANNEX 1

Nom i descripció del projecte: Suport i assistència tècnica en matèria de joventut als
ajuntaments d’Osona
El CCO facilita a aquells municipis que ho sol·liciten un servei de suport tècnic i assistència tècnica als
municipis.
El servei de suport tècnic a plans, projectes i programes juvenils de diversa índole adreçat a aquells
ajuntaments que presenten limitacions estructurals degut a la seva manca de recursos, o bé a aquells
ajuntaments que tenen la voluntat de treballar en xarxa.
Un cop analitzada la demanda, el CCO i l’ajuntament defineixen un pla de treball personalitzat amb cada un
dels municipis per facilitar, tots els ajuntaments que ho desitgin, disposin de serveis de joventut propis o
mancomunats.
Objectius
- Donar el suport tècnic als municipis per a l’elaboració de plans locals, projectes juvenils i programes
adreçats a joves
- Impulsar serveis de joventut integrals als municipis de la comarca d’Osona.
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Assessorar els ajuntaments en matèria de Joventut i donar resposta als possibles interrogants o a les
necessitats que, des de l’àmbit local, puguin tenir els/les professionals de joventut.
- Seguir i avaluar les actuacions i els programes que els municipis creguin pertinents per tenir una visió
hol·lística i global de la realitat.
- Facilitar els recursos humans i materials necessaris pel disseny d’un pla local de Joventut, un projecte
juvenil o un programa adreçat a joves en els petits municipis que estiguin mancats d’estructura tècnica
en matèria de Joventut.
- Garantir el principi d’autonomia i de lliure elecció d’aquest tipus de servei als municipis per tal de
garantir l’eficàcia i l’eficiència del programa.
- Fomentar la coordinació dels municipis d’Osona en matèria de joventut.
Beneficiaris: Tècnics i regidors de joventut
Professionals que hi intervenen: Tècnic de joventut del CCO, tècnic de joventut i regidor/a de
l’ajuntament.
El tipus de suport que se sol·licita depèn en cada cas de la naturalesa del municipi, dels recursos
disponibles, del model organitzacional de l’ajuntament, etc.
Les modalitats de suport als ajuntaments que s’ofereixen es concreten a l’apartat de l’adhesió i cal que
l’ajuntament escolli la/les modalitat/s que sol·licita.
Temporalització: 2008
Pressupost: Recursos humans del CCO
Finançament: CCO, la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona.
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament
-

ANNEX 2
Nom i descripció del projecte: “Raid dels Ausetans”
Es tracta d’un programa de participació i integració en el lleure, que consisteix en oferir un raid d’aventura
que facilita que els joves d’un municipi puguin participar en un programa d’oci i de lleure.
El programa pretén fomentar la integració social dels joves, tant pel que fa a joves immigrants com a joves
autòctons, i reforçar la cohesió social del col·lectiu jove.
- Potenciar l’establiment de lligams interpersonals mitjançant l’experiència de l’alteritat
- Promoure la cohesió social del col·lectiu jove mitjançant la vivència d’una aventura compartida, en
l’àmbit comarcal i municipal.
- Crear una xarxa afectiva entre joves de procedències socioculturals diverses, prestant especial atenció
en els més desafavorits i en situació de risc
- Potenciar el desenvolupament integral de les capacitats dels joves, posant especial èmfasi en la
intel·ligència interpersonal
- Prevenir possibles conflictes de convivència trencant estereotips basats en la desconfiança i el
desconeixement
- Apropar els recursos comunitaris del municipi als joves que normalment no hi tenen accés.
Beneficiaris: Joves de 14 a 18 anys
Professionals que hi intervenen: Tècnics de joventut
Temporalització: 2008
Pressupost: 15.000 € *
Finançament: CCO, la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona.
* El programa es redefinirà mitjançant la creació d’un grup motor configurat pels tècnics de joventut dels
municipis que dissenyaran el nou programa. En funció dels municipis adherits i de les modificacions que
s’introdueixin es contempla la possibilitat que l’ajuntament pugui cofinançar part del pressupost final
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa implica el cofinançament de les activitats definides en el marc
del grup motor anualment

ANNEX 3
Nom i descripció del projecte: “DRAC”
El programa DRAC és un programa de prevenció i reducció de riscos derivats del consum de drogues
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mancomunat del CCO i els ajuntaments d’Osona.
El CCO gestiona i ordena els recursos econòmics en funció dels objectius definits en el programa que es
deriven de les necessitats compartides entre els municipis adherits al programa.
Els objectius generals del programa són definir una estratègia global d’intervenció per abordar globalment el
consum de drogues a la comarca d’Osona i integrar el Pla de drogues als diferents recursos i serveis ja
existents al territori, evitant crear noves parcel·les dins els diferents camps de treball (social, educatiu,
sanitari, oci,...)
El programa ofereix als ajuntaments:
- Suport tècnic per a l’elaboració de plans i programes de prevenció de drogues municipals
- Formació als tècnics i agents socials
- Campanyes d’informació (www.osonajove.net/drac)
- Catàleg d’actuacions de prevenció i reducció de riscos derivats del consum
- Elaboració de materials preventius
- Espai de consulta per a joves i famílies
- Guia per a l’elaboració de protocols
- Observatori de consum de drogues a Osona
- Programa PASA
Beneficiaris: Joves, famílies, professionals i agents socials del municipi
Professionals que hi intervenen: La metodologia comunitària implica la participació del tècnic de
joventut o l’educador del municipi com a referent del programa, però també la participació activa dels
professionals de l’àmbit educatiu, sanitari, esportiu, seguretat ciutadana, etc.
Temporalització: 2008
Pressupost: 45.000 €
Finançament: CCO, la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Diputació de
Barcelona.
Adhesió de l’ajuntament: SI X
L’adhesió a aquest programa suposa que l’ajuntament assumeixi, en cas de contemplar-ho, el
finançament de les actuacions que es derivin del seu pla o programa local de prevenció de
drogodependències

ANNEX 4
Nom i descripció del projecte: “Bus Nit”
Es tracta d’un programa de transport nocturn mancomunat del consell comarcal i els ajuntaments d’Osona
per facilitar la mobilitat juvenil i reduir el risc de la sinistralitat.
El CCO s’encarregarà de:
- Coordinar i gestionar el programa de bus nocturn i definir els trajectes que impartirà el bus d’acord
amb les inscripcions que s’efectuïn.
- Contractar el servei d’autobusos i l’acompanyant d’acord a la normativa en matèria de contractació de
les Administracions Públiques. L’acompanyant serà contractat per l’empresa d’autobusos que realitzi el
servei.
- Oferir als diferents ajuntaments participants l’accés al gestor d’inscripcions on-line per tal de facilitarlos la tasca. Aquest gestor estarà ubicat al web del servei de joventut www.osonajove.net
- Oferir als diferents ajuntaments participants el model d’autorització paterna necessària pels joves
menors d’edat per utilitzar el servei, així com també els tiquets que acrediten a l’usuari a utilitzar el
servei
- Les places són limitades. El Consell es reserva el dret de modificar el recorregut de les línies en funció
dels resultats de les inscripcions.
Beneficiaris: població jove dels municipis que hagin d’utilitzar el servei per realitzar la tornada d’un
esdeveniment festiu al seu municipi de procedència
Professionals que hi intervenen: Tècnic de joventut que haurà d’assumir les següents funcions:
-

-

Donar el suport tècnic i logístic presentant un interlocutor que s’encarregarà de coordinar la
inscripció amb els serveis tècnics del CCO o de l’ajuntament que promou el programa, i informar
sistemàticament sobre l’estat del procés d’inscripció.
La difusió del bus.
La inscripció dels usuaris i el compliment de la normativa
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Autorització paterna pels menors d’edat
Facilitar els tiquets del bus als usuaris
Validar els tiquets expedits
Recollir les aportacions de 3 euros dels usuaris que s’hauran de revertir al CCO un cop
finalitzat el servei.
- Fer les inscripcions dels/ de les usuaris/es a través del gestor del web del servei de joventut del CCO:
www.osonajove.net
- Fixar el/s lloc/s on l’autobús ha de parar en el seu municipi i que compleixin les degudes condicions de
seguretat pels usuaris i comunicar-ho al CCO a través del gestor de prereserves del web del servei de
joventut del CCO: www.osonajove.net (en el cas dels joves que s’inscriuen en un municipi que no és
el seu cal deixar clar que l’organització es compromet a portar-los fins al municipi on s’han inscrit)
- Els ajuntaments que vulguin que el servei del bus nit doni cobertura a un esdeveniment que s’organitza
en el seu municipi hauran d’encarregar-se de coordinar el procés d’inscripció amb els altres municipis,
condicionar la parada del bus, vetllar pel compliment d’ordre i la seguretat a través dels serveis
municipals de vigilància (policia municipal), controlar l’arribada i la sortida dels busos amb la presència
del tècnic/a de joventut (o altre).
Temporalització: 2008
Pressupost: 9.000 €
Finançament: CCO, La Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona i
aportacions voluntàries dels/de les usuaris/es
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament
o
o
o
o

ANNEX 5
Nom i descripció del projecte: “Formació de socorrisme aquàtic”
Es tracta d’un programa de formació mancomunat entre CCO i els ajuntaments d’Osona per tal de formar
a personal qualificat en matèria de salvament aquàtic per a incorporar-se a les piscines municipals tal i com
obliga la legislació vigent, segons el decret 165/2001 de 12 de juny, pel qual s’estableixen les normes
sanitàries aplicades a piscines d’ús públic.
El programa compte amb una subvenció del CCO i de la Diputació de Barcelona que suposa una important
reducció dels costos de matriculació als joves d’Osona.
Objectius
- Donar resposta a les necessitats dels ajuntaments de contractar a personal titulat per les piscines
municipals.
- Formar als joves en matèria de socorrisme aquàtic i primers auxilis.
- Oferir possibilitats als ajuntaments d’oferir serveis de formació als joves.
- Crear una borsa de treball un cop acabat el curs i posar-la a disposició dels ajuntaments per tal que
trobin personal qualificat per treballar a les piscines durant la temporada d’estiu.
- A través d’aquesta borsa de treball es pretén incidir en l’atur juvenil.
Beneficiaris: població jove dels municipis d’Osona
Professionals que hi intervenen: Tècnic de joventut que haurà d’assumir les tasques de difusió del curs,
d’inscripció a la intranet del web del servei de joventut (www.osonajove.net) dels usuaris matriculats, i de
recollir, validar i aportar la documentació dels inscrits al CCO en els terminis fixats
Temporalització: 2008
Pressupost: 5.000 €
Finançament: CCO, Diputació de Barcelona i aportacions voluntàries dels/de les usuaris/es
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament

ANNEX 6
Nom i descripció del projecte: “Estades d’idiomes”
Es tracta d’un programa de formació mancomunat entre CCO i els ajuntaments d’Osona per tal fomentar
l’aprenentatge de la llengua anglesa.
Les estades d’idiomes que tenen una durada de 14 dies. Els grups de les estades es formaran a partir de
criteris d’heterogeneïtat i en els grups es mesclaran joves de tots els pobles d’Osona, doncs des del CCO,
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creiem que els espais on els joves i les joves de municipis diversos puguin interactuar entre ells és un actiu
pedagògic que des de les estades volem aprofitar.
Les estades compaginaran l’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua angles amb activitats del lleure i el
joc lúdic. D’aquesta manera s’impartiran continguts teòrics i pràctics d’anglès durant una part de la jornada,
normalment la del matí, i a la tarda es realitzaran activitats on els joves i les joves podran posar en pràctica
els coneixements impartits a classe, sempre en un context d’immersió lingüística.
Totes les activitats planificades tindran una coordinació pedagògica que asseguri la integració dels
coneixements i, al mateix temps, fomentin l’educació en valors, el treball cooperatiu i el respecte pel medi
ambient.
Objectius
- Prestar el servei d’estades d’idiomes de manera mancomunada entre tots els municipis d’Osona
- Oferir l'organització tècnica i el suport econòmic als ajuntaments d’Osona per crear unes estades
d’idiomes que promoguin l’aprenentatge de l’anglès.
- Facilitar una oferta formativa i educativa als ajuntaments d’Osona
- Fomentar els valors del civisme, la convivència i el respecte entre els participants.
- Afavorir el desenvolupament integral del jove i la jove i facilitar el seu procés d’emancipació
Beneficiaris: població jove de 12 a 16 anys dels municipis d’Osona. Es preveu l'organització de dos torns
al llarg del mes de juliol, amb una previsió inicial de 120 places
Professionals que hi intervenen: Tècnic de joventut que haurà d’assumir les tasques de difusió del curs,
d’inscripció a la intranet del web del servei de joventut (www.osonajove.net) dels usuaris matriculats, i de
recollir, validar i aportar la documentació dels inscrits al CCO en els terminis fixats
Temporalització: 2008
Pressupost: a definir
Finançament: CCO, La Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i aportacions voluntàries
dels/de les usuaris/es
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament

ANNEX 7
Nom i descripció del projecte: “Osona virtual”
El web de joventut www.osonajove.net és un entorn de comunicació del servei de joventut del CCO i una
eina de treball que ha de permetre la comunicació i el diàleg entre els diferents punts d’informació juvenils,
els diferents ajuntaments de la comarca, el teixit juvenil i el CCO.
El web compte amb una intranet de gestió que permet a l’ajuntament la gestió ràpida, còmode i eficaç dels
programes de joventut. L’accés a la intranet és restringit i per tant es tracta d’una àrea privada de gestió
pels professionals de joventut de la comarca
Objectius
- Facilitar la participació i la gestió dels programes mancomunats als ajuntaments d’Osona
- Potenciar la participació de la població jove en el pla comarcal de joventut a través dels diversos
fòrums oberts
- Crear una xarxa comarcal d’agents juvenils (polítics i professionals) que enriqueixi la construcció social
d’Osona.
- Potenciar la participació de tots els municipis en el disseny de les polítiques públiques de joventut.
- Reflexionar permanentment entorn les dificultats i/o necessitats que manifesta la població jove.
- Formar els responsables polítics i els professionals de joventut en l’ús de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació.
Beneficiaris: tècnics I regidors de joventut dels ajuntaments i població jove d’Osona
Professionals que hi intervenen: Tècnic de joventut que haurà d’assumir les tasques de difusió i
dinamització dels continguts del web, així com les eines de comunicació de l’entorn web: l’agenda, la zona
descàrregues, el fòrum i la intranet de gestió
Temporalització: 2008
Pressupost: 3.000 €
Finançament: CCO i La Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament
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ANNEX 8
Nom i descripció del projecte: “Estades emergència”
Estades emergències per persones amb situació de violència de gènere.
Estades emergència social.
Objectius
Oferir acolliment d’urgència provisional per les persones en situació de violència domèstica que vinguin
derivades de les autoritats competents.
Oferir acolliment d’urgència provisional per a persones que temporal no disposen d’habitatge
Beneficiaris: Dones que es troben en situació de violència i els seus fills i necessitin acolliment d’urgència
de qualsevol municipi de la comarca i persones que necessitin allotjament de forma urgent i provisional i a
l’espera d’un altre recurs més definitiu de qualsevol municipi de la comarca
Professionals i serveis que intervenen que hi intervenen: serveis socials atenció primària, mossos
esquadra, hospital general de Vic, àrees bàsiques de salut
Temporalització: gener- desembre de 2008
Pressupost: 20.000
Finançament: Àrea Bàsica de Serveis Socials Manlleu, Àrea Bàsica de Serveis Socials Vic,
CCO, Ajuntament de Torelló, Mancomunitat la Plana, Departament d’acció social i
ciutadania
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament

ANNEX 9
Nom i descripció del projecte: “Atenció psicològica i jurídica”
Atenció psicològica i jurídica a dones amb situació de maltractaments i que necessiten atenció
especialitzada, tant a nivell jurídic com psicològic
Beneficiaris:. Dones de qualsevol municipi de la comarca d'Osona
Professionals que hi intervenen: serveis socials atenció primària, serveis de salut i serveis sanitaris,
mossos esquadra, jutjats.
Temporalització: gener- desembre de 2008
Pressupost: 5000 euros
Finançament: CCO, Ajuntament de Vic, Ministeri afers socials
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament

ANNEX 10
Nom i descripció del projecte: BAT OSONA
És un servei adreçat a les persones amb dependència que per a millorar o mantenir el nivell de la seva
autonomia al domicili i que necessiten l'assessorament i orientació professional sobre l'ús i compra d'ajudes
tècniques i/o petites reformes per adaptacions d'habitatge.
Serveis que ofereix
Una valoració del terapeuta ocupacional per poder assessorar sobre quin és el tipus d’ajuda tècnica
més adequada en funció de la situació personal del beneficiari
- Subvenció en la compra d’ajudes tècniques i petites reformes per l’adaptació d’habitatge
- Servei de préstec de forma temporal d’aparells tècnics o ortopèdics
- Hi ha l’opció de retornar l’aparell una vegada finalitzat el seu ús i en permet la seva reutilització.
Beneficiaris:. Persones amb situació de dependència de la comarca d’Osona
Professionals que hi intervenen: serveis socials atenció primària, serveis de salut i serveis sanitaris
Temporalització: gener- desembre de 2008
Pressupost: 130000 euros
Finançament: Àrea Bàsica de Serveis Socials Manlleu, Àrea Bàsica de Serveis Socials Vic, ajuntaments de
la comarca, Departament d'Acció Social i Ciutadania
Adhesió de l’ajuntament: SI X (aportació de 0,4 € per habitant, segons padró del 2006)
-
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ANNEX 11
Nom i descripció del projecte: Programa finançament del Servei ajuda domiciliària
És un servei dirigit a les persones amb dependència que per millorar o mantenir el nivell de la seva
autonomia al domicili i que necessiten servei d’atenció a domicili.
Entenent per situació de dependència: Estat de caràcter permanent o transitori en què es troben les
persones que, per raons derivades de l’edat, la malaltia o la discapacitat, i vinculades a la manca o a la
pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, precisen de l’atenció d’una altra o altres
persones o ajudes importants per a realitzar activitats bàsiques de la vida diària.
Serveis que ofereix
- Higiene personal, alimentació, vestir, desvestir, control, micció/deposició, acompanyament, suport per
anar el WC, transferències, deambulació, control de medicació, preparació d’àpats
Beneficiaris:. Persones amb situació de dependència de la comarca d’Osona
Professionals que hi intervenen: serveis socials atenció primària i serveis de salut
Temporalització: gener- desembre de 2008
Pressupost: 500.000 euros
Finançament: Àrea Bàsica de Serveis Socials Manlleu, Departament de treball, Departament d'Acció
Social i Ciutadania
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament

ANNEX 12
Nom i descripció del projecte: Suport i assessorament, formació els tècnics de serveis socials
Els tècnics de l'Àrea de Serveis socials estan a la disposició dels professionals dels ajuntaments per
resoldre els dubtes que poden sorgir en el treball quotidià.
També es porta a terme un curs de formació i reciclatge pels professionals dels serveis socials d’atenció
primària
Beneficiaris:. Professionals dels serveis socials dels ajuntaments
Professionals que hi intervenen: serveis socials ajuntaments, serveis sanitaris, entitats,
Temporalització: gener – desembre de 2008
Finançament: Recursos humans del CCO
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament

ANNEX 13
Nom i descripció del projecte: Centre obert itinerant
El Centre Obert és un servei global d’Atenció a la Infància i Adolescència en situació de risc social i a les
seves famílies. En aquest equipament s’hi realitzen tasques educatives i preventives durant el temps lliure
dels nois i noies, intervenint en els processos personals d’aquests de manera integral.
Beneficiaris: infants de 6 a 12 anys dels municipis adherits
Professionals que hi intervenen: serveis social atenció primària, professionals de la Fundació Projecte i
Vida
Temporalització: gener- desembre de 2008
Pressupost: 162.509 euros
Finançament: Ajuntaments, CCO, Departament d'Acció Social i Ciutadania, Fundació
Projecte i Vida
Adhesió de l’ajuntament: NO X (amb aportació de 4000 euros)

ANNEX 14
Nom i descripció del projecte: Coordinació comarcal i assessorament tècnic als municipis en
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matèria d’immigració
El Pla de ciutadania i immigració assessora als municipis d’Osona que ho requereixen alhora d’implantar
actuacions concretes en matèria de ciutadania i immigració, com: acollida, informació i orientació, traducció
i mediació, informes municipals d’arrelament social i d’adequació d’habitatge, salut i diversitat, integració
escolar i diversitat, sensibilització, participació, gestió de l’associacionisme etc.
Aquest assessorament es realitza tant a nivell individual com a nivell col.lectiu amb les comissions que el Pla
té dissenyades per articular el seu Pla operatiu que són:
- A nivell polític, la coordinació s’estableix a través de la comissió política que es reuneix dues vegades a
l’any i que serveix per aprovar les línies d’actuació anuals i avaluar-ne els resultats.
- A nivell tècnic, a través de la comissió tècnica comarcal on hi ha tots els tècnics de polítiques
migratòries de municipis i d’agrupacions de municipis de la comarca. En aquesta comissió es detecten
les necessitats de la comarca en matèria de polítiques migratòries i es dissenya el pla d’acció anual del
Pla. També és un espai de transferència de bones pràctiques i metodologies de treball.
Objectius
- Fomentar la coordinació dels municipis d’Osona.
- Assessorar els ajuntaments en matèria de polítiques migratòries i donar resposta a les necessitats que,
des de l’àmbit local, puguin tenir.
- Donar suport tècnic als municipis per l’elaboració de projectes de polítiques migratòries.
- Impulsar serveis de polítiques migratòries integrals als municipis de la comarca d’Osona.
- Buscar finançament per projectes comuns o específics quan es detecta la necessitat a través de
convocatòries de subvencions.
Beneficiaris: Responsables polítics de la comarca, tècnics de polítiques migratòries, i en general personal
municipal que necessiti suport o assessorament.
Professionals que hi intervenen: Tècnica de polítiques migratòries del Consell Comarcal i tècnics i
polítics de polítiques migratòries dels municipis.
Temporalització: 2008
Pressupost: Recursos humans del CCO
Finançament: CCO i Secretaria per a la Immigració.
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament

ANNEX 15
Nom i descripció del projecte: Servei de Traducció i Interpretació per als serveis públics
El Servei de traducció i interpretació és un recurs d’acollida per assegurar i facilitar la comunicació entre els
col·lectius d’immigrants d’Osona i els professionals dels serveis públics d’Osona (àmbits educatius, sanitaris,
serveis socials, inserció laboral etc.)
El Pla Territorial de Ciutadania i Immigració d’Osona gestiona el servei i posa a disposició dels 51 municipis
de la comarca, el Servei de traducció i interpretació per als serveis públics, per a tots els àmbits públics o
concertats del municipi que atenen població immigrada en la fase d’acollida.
El Servei compta actualment amb més de vuitanta traductors i 35 idiomes, que són les llengües d’origen de
la majoria dels immigrants que resideixen a la comarca.
Objectius
- Facilitar als professionals de serveis públics dels àmbits d’Ensenyament, Serveis Socials, Sanitat,
Ocupació, etc., la comunicació a persones nouvingudes d’arribada recent a la comarca.
- Possibilitar als nouvinguts l’accés als serveis públics
- Possibilitar l’accés al món laboral a aquelles persones nouvingudes que ja saben el català i tenen
formació universitària idònia amb el servei.
- Oferir als municipis mitjans i petits d’Osona traductors de les diferents llengües dels estrangers que
viuen a Osona
Beneficiaris: El Servei de Traducció és un servei destinat als professionals que treballen en àmbits de
l’administració local, educatius, sanitaris, de serveis socials i de recerca d’ocupació municipals. L’objectiu és
que aquests professionals es puguin comunicar amb totes aquelles persones nouvingudes que no sàpiguen
ni català ni castellà i que faci menys de dos anys que resideixin a Catalunya.
Professionals que hi intervenen: Tècnica de polítiques migratòries del CCO, traductors i traductores
de la borsa i professionals dels diversos àmbits a qui va dirigit el servei (escola, salut, serveis socials,
ocupació, etc.)
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Temporalització: 2008
Pressupost: 20.000 €
Finançament: CCO, Secretaria per a la Immigració i Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament

ANNEX 16
Nom i descripció del projecte: Pla Integral d’Acollida d’Osona
El Programa Integral d’Acollida d’Osona és un projecte pilot de l'Àrea d'Acollida i Integració del CCO que
va començar l’octubre de 2007 i que té per objectiu facilitar la incorporació de les persones que arriben de
nou a un municipi d'Osona en condicions de normalitat i d’igualtat d’oportunitats.
Aquest programa té en compte bàsicament el concepte de primera acollida, entesa com l’articulació de
tots aquells mecanismes necessaris per facilitar el procés d’assentament, d’informació i d’accés als recursos,
i va destinat a totes les persones que s'empadronen de nou als municipis d’Osona.
El Pla Integral d'Acollida aposta per un model d'acollida integral a l'arribada del municipi que eviti duplicitats
tant en la tramesa d'informació per part dels diferents serveis municipals, com per l'usuari alhora d'evitar
visites innecessàries als diferents serveis.
Aquest servei es pot prestar a través de diferents modalitats: presencial, semipresencial i a distància (a
través del web).
Les eines del PIA Osona són:
- Agents d’acollida
- La guia d’acollida
- Entrevistes individuals d’acollida
- Sessions grupals d’acollida
Objectius
- Donar informació i eines als nous empadronats des de l’àmbit local, per tal de dotar-los d’autonomia
personal.
- Afavorir un coneixement integral de l’entorn geogràfic i sociocultural i de tots aquells aspectes que
puguin facilitar el procés d’integració al municipi i a la comarca.
- Fer una diagnosi dels recursos necessaris per a la primera acollida
Beneficiaris: El PIA Osona és un servei destinat als Ajuntaments d’Osona en primer terme i als nous
empadronats dels municipis d’Osona en segon terme.
Professionals que hi intervenen: Tècnica de polítiques migratòries del CCO, Agent d’Acollida, Servei
de Traducció, tècnics municipals de polítiques migratòries i serveis de primera acollida municipal.
Temporalització: 2008
Pressupost: 25.000 €
Finançament: CCO i Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa requereix facilitar un lloc de treball a l’ajuntament amb els
materials adequats per l’agent d’acollida en el cas que el servei sigui presencial

ANNEX 17
Nom i descripció del projecte: Pla anual de formació en polítiques migratòries
Al llarg de l’any es porten a terme diversos cursos i sessions, organitzats pel Pla Territorial de Ciutadania i
Immigració d’Osona, destinats als professionals de l’administració o dels serveis públics, que tracten
directament amb persones nouvingudes o que tenen responsabilitats de gestió en qualsevol camp, per a les
quals es considera essencial el coneixement de la nova realitat intercultural i la sensibilització cap al disseny
d’estratègies i de polítiques integradores.
El Pla de formació anual es consensua amb la comissió comarcal del Pla de Ciutadania i Immigració
d’Osona.
El projecte pretén contribuir tant al reciclatge com a la sensibilització i capacitació dels professionals per tal
de fer front a la realitat canviant que suposa la immigració i trobar resposta, d’una banda, a les necessitats i
problemes del dia a dia i, de l’altra, als reptes estratègics a curt i mitjà termini.
El pla anual de formació 2008 versarà sobre els temes següents: sessions de formació per a professionals

17

sobre coneixement de diverses cultures, curs de mediació per a cossos de seguretat, curs sobre llei
d’estrangeria, curs sobre participació, jornada sobre com prevenir la mutilació genital femenina, curs gestió
integral petites associacions, curs per a traductors.
Objectius
- Potenciar la formació a tots els nivells per oferir serveis de qualitat i millorar la feina del dia a dia dels
professionals d’Osona.
- Adequar els serveis públics a la realitat canviant
- Garantir una efectiva incorporació dels nouvinguts a Osona.
Beneficiaris: Professionals de l’administració i dels serveis públics: personal municipal (auxiliars i tècnics),
mestres, personal sanitari, traductors, agents de seguretat, etc. i també entitats.
Professionals que hi intervenen: Tècnica de polítiques migratòries del CCO, administracions públiques
que ofereixen formació al territori, ajuntaments, serveis públics de la comarca i entitats.
Temporalització: 2008
Pressupost: 16.700 €
Finançament: CCO, Secretaria per a la Immigració, Direcció General de Participació Ciutadana,
Diputació de Barcelona, Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya, Universitat de Vic, etc.
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament

ANNEX 18
Nom i descripció del projecte: Materials de consulta i préstec
1/ Itineraris, Un cop d’ull sobre la vida quotidiana dels immigrants a Osona:
L’exposició Itineraris, Un cop d’ull sobre la vida quotidiana dels immigrants a Osona, és una exposició
promoguda pel CCO, l'Ajuntament de Vic, l'Ajuntament de Manlleu i la Fundació de la Caixa de Manlleu.
que mostra a través de fotografies de gran format la vida quotidiana dels immigrants d’Osona des d’un punt
de vista quotidià i normalitzador.
L’objectiu de l’exposició és donar una informació completa a la població en general de la vida quotidiana
dels immigrants que viuen a la comarca d'Osona i, d’aquesta manera ajudar a trencar prejudicis i
estereotips que s'han establert sobre els immigrants fruit d’una manca d’informació i de diàleg.
Tot i que Itineraris, va ser creada l’any 2003, encara és un recurs vigent, i encara la sol·liciten municipis i
comarca per exposar-la i ajudar a dinamitzar el territori.
2/ Explica’m un conte:
Explica’m un conte, és un projecte de sensibilització impulsat pel CCO i la Televisió comarcal TVO, que té
per objectiu acostar les diferents cultures que viuen a Osona a la societat osonenca a través del conte per
tal de trencar tòpics i prejudicis que neixen fruit de la manca d’informació, i a la vegada també pretén fer
possible el pas de les generalitzacions a la singularitat de l'individu donant a conèixer la trajectòria de
diferents persones estrangeres.
L’origen d’aquest projecte va ser a la primavera del 2004 quan gràcies a un acord entre la televisió
comarcal TVO, el CCO i els ajuntaments de la comarca es va elaborar el projecte audiovisual Explica’m un
conte que constava de dotze programes on dotze persones que vivien a Osona però que havien nascut a
diferents llocs del món explicaven amb nens i nenes de cicle mitjà i superior de primària de 12 escoles de la
comarca, un conte a les seves aules.
Tres anys més tard, a la primavera del 2007 es va fer l’edició en llibre d’Explica’m un conte. Es tracta d’una
obra col·lectiva on es recullen els contes que van explicar els relators, els dibuixos que van fer els nens i
nenes mentre durava la narració, i a més s’acompanya d’un DVD amb els vídeos dels 12 contes explicats
l’any 2004.
El producte d’aquest projecte, el llibre i els vídeos dels contes, serveix com a material didàctic per a les
escoles i els municipis.
Vídeos educatius Karakia:
El CCO disposa dels vídeos del programa de cuina d’arreu del món del Canal 33 Karakia, que serveixen
com a material didàctic a escoles, entitats i municipis per complementar activitats i ajudar a dinamitzar el
municipi.
Biblioteca especialitzada:
El Pla de Ciutadania i Immigració d’Osona disposa d’un fons bibliogràfic en matèria de nova ciutadania i
immigració sobre diversos centres d’interès que es pot consultar sempre i quan se sol·liciti prèviament per
telèfon.
Per sol·licitar aquests materials s’han d’emplenar els fuls corresponents de sol·licitud del web del CCO.
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Beneficiaris: Ajuntaments d’Osona, escoles, biblioteques, entitats culturals etc.
Professionals que hi intervenen: Tècnica de polítiques migratòries del CCO i els Ajuntaments, serveis
públics o entitats que ho sol·licitin.
Temporalització: 2008
Pressupost: Recursos propis del CCO.
Finançament: Secretaria per a la Immigració, Diputació de Barcelona, CCO, Ajuntament de Vic,
Ajuntament de Manlleu, Fundació de la Caixa de Manlleu i TVO.
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament, a excepció de l’exposició
Itineraris que la part sol·licitant s’ha de fer càrrec del transport, el muntatge i el
desmuntatge.

ANNEX 19
Nom i descripció del projecte: Dona, activa’t!. Cicle de gènere i immigració
L’objectiu del projecte és promoure la participació de les dones a la vida cívica del municipi fomentant la
interrelació entre dones de diversos orígens, potenciant les entitats de dones ja existents i donant a
conèixer la realitat de les dones a Catalunya.
Els grups de dones poden estar emmarcats tant a les escoles a través de les AMPA’s com amb entitats
de dones ja existents en centres cívics i culturals del municipi.
Aquests grups de dones faran un taller relacionat amb una temàtica artística de 25 hores de durada amb
l’objectiu implícit de promoure el coneixement mutu i una vegada el taller s’hagi acabat es farà una
xerrada sobre dona i participació amb una ponent, dirigida a tots els ciutadans del municipi i mostrant el
producte artístic elaborat per les dones del grup/taller.
Amb el material artístic fet per les dones dels grups s’acabarà elaborant un projecte artístic més global
que servirà com a eina de sensibilització i de promoció de la participació de la dona.
Durant aquest any 2008 es faran 6 tallers.
Objectius
- Sensibilitzar a les dones respecte a la igualtat d’oportunitats entre homes i dones
- Donar a conèixer la situació de les dones en el seu entorn social, laboral i cultural
- Formar en la cultura dels drets humans
- Oferir elements d’anàlisi i reflexió que permetin positivitzar la diversitat de models familiars
- Potenciar l’autogestió personal i la capacitat ciutadana
Beneficiaris: Entitats i/o grups de dones de diferents municipis d’Osona, escoles, entitats, Ajuntaments
i població en general del municipi.
Professionals que hi intervenen: Tècnica de polítiques migratòries del CCO. Coordinadora del
projecte, monitors dels tallers, grups de dones, ajuntaments, escoles i entitats.
Temporalització: 2008
Pressupost: 9.600 €
Finançament: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaria per a la Immigració de la
Generalitat de Catalunya.
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament

ANNEX 20
Nom i descripció del projecte: Informe estadístic anual sobre la immigració a Osona
L’lnforme estadístic anual sobre la immigració a la comarca d’Osona, està elaborat pel Pla de Ciutadania i
Immigració d’Osona i té per objectiu donar a conèixer anualment la realitat sobre la immigració a Osona
als municipis, com a suport per dissenyar les polítiques municipals i comarcals en matèria d’immigració,
però també com a retorn als Ajuntaments pel fet que cada any cedeixin al CCO les dades numèriques del
padró municipal per ajudar-nos a tenir aquest coneixement d’abast comarcal de la immigració a Osona.
L’informe estadístic consta dels següents apartats:
- Dades rellevants
- Catalunya: nombre i percentatge d’estrangers per províncies i per àrees geogràfiques d’origen.
- Osona: Nombre i percentatge d’estrangers a Osona; Percentatge per àrees geogràfiques d’origen i per
sexe i principals nacionalitats.
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Gràfica sobre l’evolució i percentatge d’estrangers de Vic i Manlleu per àrees geogràfiques d’origen.
Gràfica sobre l’evolució i percentatge d’estrangers dels municipis d’Osona Nord, d’Osona Centre,
d’Osona Sud, del Lluçanès i del Collsacabra- Guilleries.
- Taula sobre el nombre i el percentatge d’estrangers dels municipis d’Osona per àrees geogràfiques
d’origen.
- Apartat qualitatiu de difusió dels serveis de l’àrea d’acollida i integració del CCO als municipis.
Aquest informe s’elabora durant el primer trimestre de l’any i s’envia a tots els alcaldes o regidors delegats
dels municipis d’Osona i als tècnics de la comissió comarcal. Al cap d’un temps, es penja al web.
Beneficiaris: Polítics i tècnics dels ajuntaments d’Osona.
Professionals que hi intervenen: Tècnica de polítiques migratòries del CCO i polítics i tècnics dels
ajuntaments d’Osona.
Temporalització: 2008
Pressupost: Recursos humans del Consell Comarcal
Finançament: CCO
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament
-

ANNEX 21
Nom i descripció del projecte: Servei Comarcal de Mediació Comunitària d’Osona
(SCMCO)
El Servei de Mediació Comunitària d’Osona, depèn del Pla de Ciutadania i immigració del CCO i s’integra
en les actuacions destinades a la sensibilització i al foment de la convivència.
El SCMCO és una eina comarcal per afavorir la comunicació grupal i la participació ciutadana en els
barris dels municipis d’Osona, on es concentren molts habitatges i on molt sovint els veïns i veïnes són
originaris d’altres països i, per tant, encara és mes difícil la comunicació entre ells, sigui per problemes
lingüístics o per problemes de codi cultural i va destinat a totes les comunitats de ciutadans i ciutadanes
dels municipis d’Osona, amb l’objectiu de fomentar l’ús del diàleg, com a tècnica de prevenció de
conflictes comunitaris.
Les demandes del servei les poden fer els ajuntaments de la comarca i les entitats veïnals.
Objectius
- Fomentar la cultura del diàleg i la participació, en zones i municipis on cal consensuar, molts temes per
la convivència entre veïns i veïnes.
- Fomentar la participació ciutadana com a eina per a la prevenció de conflictes.
- Fomentar òrgans de participació veïnals i de barri per consensuar propostes per millorar la
convivència.
Recursos de suport
- Servei de traducció i interpretació
- Assessorament legal.
Beneficiaris: Polítics i tècnics dels ajuntaments d’Osona i entitats veïnals i cíviques d’Osona.
Professionals que hi intervenen: Tècnica de polítiques migratòries del CCO, tècnic en mediació
comunitària, assessor legal i polítics i tècnics dels ajuntaments d’Osona.
Temporalització: 2008
Pressupost: 46.000 €
Finançament: CCO, Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i Diputació de Barcelona.
Adhesió de l’ajuntament: SI X
Adherir-se a aquest programa no té cap cost per l’ajuntament

FITXA D’ADHESIÓ AL CONVENI INTERADMINSITRATIU DE COL·LABORACIÓ PER A
LA COORDINACIÓ, LA COL·LABORACIÓ I EL FINANÇAMENT DELS SERVEIS DE
SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT I ACOLLIDA I INTEGRACIÓ
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Annex

Nom i descripció del projecte

Adhesió
SI NO
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Suport i assistència tècnica en matèria de joventut als ajuntaments d’Osona
Raid dels Ausetans
DRAC
Bus Nit
Formació de socorrisme aquàtic
Estades d’idiomes
Osona virtual
Estades emergència
Atenció psicològica i jurídica
BAT OSONA
Programa finançament del servei ajuda domiciliaria
Suport i assessorament, formació els tècnics de servies socials
Centre obert itinerant
Coordinació comarcal i assessorament tècnic als municipis en matèria d’immigració
Servei de traducció i interpretació per als serveis públics
Pla Integral d’Acollida d’Osona
Pla anual de formació en polítiques migratòries
Materials de consulta i préstec
Dona, activa’t!. Cicle de gènere i immigració
Informe estadístic anual sobre la immigració a Osona
Servei Comarcal de Mediació Comunitària d’Osona (SCMCO)

X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
X

_______________, a __ d_________________ de 2008
Vist i plau
L’Alcalde acctal.,
Lluís Bassas i Portús
•
•

El Secretari/a.,
Jaume Manau i Terrés

Marqueu amb una X la columna corresponent
A retornar juntament amb l’acord corresponent

6.- SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL CONSELL COMARCAL
D’OSONA, PER A LA RECOLLIDA, DIPÒSIT I CONTROL DELS ANIMALS DE COMPANYIA
ABANDONATS.
INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: És evident que hi donarem suport, perquè aquesta proposta va estar
consensuada en un Consell d’alcaldes dels diferents municipis, però és important
constatar que, per l’ajuntament de Torelló i per tots els ajuntaments de la comarca,
aquest servei suposa un increment important de cost respecte del que s’havia anat
pagant fins ara i, per tant, esperem i confiem que l’increment d’aquesta despesa vagi
acompanyat d’un millor servei, pel que fa a la recollida dels animals abandonats; una de
les queixes era que probablement no estava prou dotat aquest servei per poder
funcionar correctament i, per tant, esperem que després d’un temps de funcionament es
pugui avaluar i constatar les millores.
Sr. Jordi Casals: Des d’Esquerra creiem que s’hauria de treballar per tal que s’arribi a un
acord amb el Consell comarcal, per valorar les bones pràctiques, és a dir, que els
municipis que tinguin menys abandonaments d’animals, els reverteixi en el cost. Estem
parlant d’un cost anual que per a Torelló és de més de 15.000 euros -més de 1.200 al mesi també seria bo que per part del consell comarcal i de l’ajuntament es fessin campanyes
preventives per l’abandonament. Creiem que si hi hagués aquest incentiu de les bones
pràctiques i que els municipis on hi hagués menys abandonaments poguessin tenir algun
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tipus de bonificació, segurament els ajuntaments farien aquestes campanyes per poder
accedir a aquests incentius.
ACORDS:
Per Junta de Govern Local de data 1 de març de 2004, es va procedir a l’aprovació, i
posterior signatura, d’un conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de
Torelló, per a la recollida, dipòsit i control dels animals de companyia abandonats o
perduts. Aquest conveni segueix vigent, per quan s’hi especifica la seva pròrroga anual,
sempre que no hi hagi hagut denúncia per cap de les dues parts, fet que no ha
ocorregut.
Uns dels acords de la reunió d’Alcaldes al Consell Comarcal va estar l’establir un nou
conveni per a la recollida, dipòsit i control dels animals de companyia abandonats o
perduts al qual aquest ajuntament va donar la conformitat.
Donat que el Consell Comarcal d’Osona ha fet arribar a l’ajuntament aquest conveni i
demana l’acord on consti la voluntat de procedir a la seva signatura i que cal entendre
que, per tractar-se de la mateixa matèria, amb la signatura del nou redactat queda
sense efecte l’anterior.
A proposta de la regidora de Benestar Social, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer,- DEIXAR SENSE EFECTE el conveni signat entre l’ajuntament de Torelló i el Consell
comarcal d’Osona, en data 5 de març de 2004, per a la recollida, dipòsit i control dels
animals de companyia abandonats.
Segon.- APROVAR el conveni de delegació entre el Consell Comarcal d’Osona i
l’Ajuntament de Torelló per a la recollida, dipòsit i control dels animals de companyia
abandonats o perduts, segons el text adjunt.
Tercer,- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal d’Osona i a la regidoria de
Seguretat Ciutadana d’aquest ajuntament:
Quart.- FACULTAR el Sr. Alcalde, tan àmpliament com en dret sigui necessari, per al més
eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura del conveni aprovat.
CONVENI DE DELEGACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ,
PER A LA RECOLLIDA, DIPÒSIT I CONTROL DELS ANIMALS
DE COMPANYIA ABANDONATS O PERDUTS.
Vic, __ de ____________ de 2008
REUNITS
D’una part l’Il·lm. Sr. Miquel Arisa Coma, en qualitat de president i representant del Consell Comarcal
d’Osona, autoritzat per aquest acte per acord de la Comissió Permanent del Ple, de data __ de
____________ de 2008, assistit pel secretari del Consell, senyor Jaume Portús i Arimany.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr.. Lluís Bassas i Portús, alcalde accidental de l’Ajuntament de Torelló, el qual actua en el
seu nom i representació, degudament autoritzat/ada per aquest acte per acord del Ple, de data 30 de juny
de 2008, assistit pel secretari de la corporació, senyor Jaume Manau i Terrés, i convenint la formulació del
present document
DIUEN:
ANTECEDENTS:
El Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Protecció dels animals,
en el seu article 16.3 i 4 determina que:
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“3. Els ajuntaments han de disposar d’instal·lacions de recollida d’animals abandonats o perduts adequades i
amb prou capacitat per al municipi o convenir la realització d’aquest servei amb entitats supramunicipals o
amb altres municipis.
4. En la prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts, els ajuntaments o les entitats
públiques supramunicipals de llur responsabilitat en el compliment de la normativa aplicable, poden
concertar-ne l’execució amb entitats externes, preferentment associacions de protecció i defensa dels
animals legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control i recollida d’animals de
companyia.”
L’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’organització comarcal de Catalunya, estableix que: “la comarca ha de disposar de competències en
matèria de sanitat i salubritat pública”. L’article 26.1 de la mateixa llei disposa que: ”els consells
comarcals han de vetllar, perquè, en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb
nivells de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que d’acord amb els articles
66 i 67 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, són de competència local.”
La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, especifica que els consells comarcals,
entre altres coses, són competents per: “fer activitats i prestar serveis sanitaris d’interès
supramunicipal, especialment els referits al control sanitari del medi ambient, la salubritat pública,
l’epidemiologia i la salut pública en general.”
El Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, diu en
l’article 150 que: “Els ens locals supramunicipals que tenen atribuïdes funcions de cooperació poden
amb aquesta finalitat, establir convenis o crear consorcis amb llurs municipis...”
Altrament el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, Decret 179/1995, de 13 de juny, diu en el
seu article 175: “La comarca pot prestar serveis municipals amb virtut de delegació o conveni, de
conformitat amb les previsions establertes en el programa d’actuació comarcal.” Determinació que
ve recollida en el sector 13, referit a agricultura i ramaderia, dins el Programa d’Actuació Comarcal, aprovat
en data 15 d’octubre de 1993.
Atès que el servei d’acollida i control dels animals domèstics, és un servei d’especial interès pels municipis i
per extensió de la pròpia comarca.
A la vista de l’informe favorable de l’Assemblea d’Alcaldes-.
És per això que a l’empara del marc legal referenciat, decideixen establir el present document de
col·laboració i
CONVENEN
Primer.- L’Ajuntament de Torelló delega a favor del Consell Comarcal d’Osona la prestació del servei
d’acolliment, tractament i assistència sanitària dels gossos abandonats i gats de companyia al seu
municipi, satisfent la quantitat estipulada d’acord amb les tarifes anuals aprovades pel Consell Comarcal,
segons la fórmula que ve detallada en l’annex incorporat al conveni.
La delegació suposa estrictament l’encàrrec al Consell Comarcal, del que fa referència a l’organització del
servei, bàsicament la coordinació, el control i la gestió del seu finançament.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló autoritza al Consell Comarcal, per tal que, en l’avinentesa de
l’existència a la comarca de l’Associació de Defensa dels Animals d’Osona, en endavant ADAO, pugui
concertar el servei amb aquesta entitat, la qual, des de fa molt temps, ve exercint aquesta tasca de forma
meritòria.
Tercer.- L’Ajuntament de Torelló haurà de traslladar els animals abandonats que reculli al seu municipi a les
instal·lacions municipals pel període entre 24 i 48 hores, a l’espera que puguin aparèixer o ser identificats els
seus propietaris. Passat aquest termini podrà requerir al Consell Comarcal d’Osona que reculli els animals
mitjançant el conveni que té el Consell Comarcal d’Osona i l’ADAO, per tal de què aquesta última realitzi al
seu trasllat a les instal·lacions d’aquesta Associació. En tal sentit, es fixaran els telèfons de contacte així com
els horaris per a la comunicació al Consell Comarcal d’Osona de l’existència d’animals recollits.
En el cas que no es tracti d’animals abandonats, sinó que els seus propietaris vulguin desfer-se’n, no operarà
el sistema anterior sinó que l’Ajuntament haurà de comunicar als propietaris que els han de lliurar a
l’ADAO, facilitant-los els telèfons i els horaris de les instal·lacions d’aquesta.
Qualsevulla altra incidència que es pugui produir per atropellament d’animals a la via pública, carreteres, així
com per altres circumstàncies no contemplades en el conveni, seran objecte de negociació entre l’afecta’t i
l’ADAO
Quart.- El Consell Comarcal, amb independència de les obligacions legals atribuïdes als ajuntaments per la
Llei 22/2003 esmentada, vetllarà per tal que ADAO, presti el servei d’acord amb les normes legals i
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reglamentàries aplicables, exigint-li en tot cas la responsabilitat d’aquest compliment, i garantia d’indemnitat
total, fins i tot subsidiària de l’ajuntament i del propi Consell Comarcal.
Cinquè.- El Consell Comarcal, serà el receptor de les subvencions de la Diputació de Barcelona, i
d’aquelles altres administracions amb les que, més endavant, es pugui arribar a acords, independentment de
la seva pròpia aportació, detallada en l’annex.
Sisè.- El Consell Comarcal, es responsabilitzarà de recepcionar les quotes municipals conveniades, i alhora
n’efectuarà el pagament a ADAO, lliurant el comprovant a l’ajuntament.
Setè.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a efectuar el pagament corresponent de la quota estipulada,
tal com s’especifica en la taula de l’annex, facilitant el número de compte bancari, on mensualment, el
Consell Comarcal, li girarà l’import de la seva assignació.
Vuitè.- El Consell Comarcal farà efectiu el pagament del preu acordat a l’ADAO, mitjançant dotze quotes
fraccionades per igual import i per mesos vençuts, transferides al compte bancari assenyalat per l’Associació.
Per als anys següents de vigència del conveni així com per a les pròrrogues que es poguessin produir, les
quotes s’actualitzaran d’acord amb la variació que experimenti l’IPC
Aquesta adaptació de les quotes es farà de tal manera que es garanteixi la percepció anual del total de la
quantitat que han d’aportar els municipis, actualitzada d’acord amb la variació de l’IPC, i en funció del padró
municipal d’habitants..
Novè.- El present conveni entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura, fixant la vigència en quatre
anys, prorrogables d’any en any, si una de les parts no el denuncia amb sis mesos d’antelació a la data de
finalització
Desè.- Ambdues parts mostren la seva conformitat en les clàusules exposades, i signen el present conveni
per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
Miquel Arisa i Coma
President

Lluís Bassas i Portús
Alcalde acctal.

Jaume Portús i Arimany
Secretari

Jaume Manau i Terrés
Secretari.
ANNEX I:

MUNICIPIS D’OSONA

RESUM QUOTES MUNICIPALS

Habitants
*
1-1-07

Superfíc.
**
Indescat

B
Cost (f)
habitants i
superfície

COST MES CONVENI

Fins a 200 habitants
Espinelves
Sant Agustí del Lluçanès
Santa Cecília de Voltregà
Sant Martí d’Albars
Sant Sadurní d’Osormort
Santa Maria de Besora
Sobremunt
Sora
Tavertet
Vidrà

183
101
189
113
86
183
98
178
147
179

17,43
13,22
8,63
14,73
30,60
24,73
13,79
31,73
32,49
34,39

459,78
306,84
336,70
0,00
0,00
0,00
0,00
665,06
0,00
705,39

38,32
25,57
28,06
0,00
0,00
0,00
0,00
55,42
0,00
58,78

SI
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO
SI

539,26
856,48
580,00
1.060,36
458,23
717,53
725,47

44,94
71,37
48,33
88,36
38,19
59,79
60,46

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

de 201 a 500 habitants
Alpens
El Brull
Collsuspina
Lluçà
Malla
Orís
Perafita

303
227
323
252
267
286
394

13,80
41,03
15,06
52,98
11,01
27,17
19,59
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Rupit Pruit
Tavèrnoles
Vilanova de Sau

332
310
329

47,81
18,76
58,84

0,00
620,14
0,00

0,00
51,68
0,00

NO
SI
NO

1.091,98
0,00
1.162,68
1.659,19
921,86
1.419,57
1.261,04

91,00
0,00
96,89
138,27
76,82
118,30
105,09

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

2.435,20
1.755,17
1.587,73
2.266,72
1.896,08

202,93
146,26
132,31
188,89
158,01

SI
SI
SI
SI
SI

2.581,35
3.358,09
3.205,49
3.434,60
2.497,79
3.330,78
2.534,91
2.946,24

215,11
279,84
267,12
286,22
208,15
277,57
211,24
245,52

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

4.224,83
3.822,80
3.758,44
3.984,70

352,07
318,57
313,20
332,06

SI
SI
SI
SI

7.880,90
6.317,93
6.889,34
8.642,39

656,74
526,49
574,11
720,20

SI
SI
SI
SI

22.520,47
15.103,99
42.921,23
175.444,77

1.876,71
1.258,67
3.576,77

SI
SI
SI

de 501 a 1.000 habitants
Les Masies de Roda
Montesquiu
Muntanyola
Oristà
Sant Boi del Lluçanès
Sant Martí de Centelles
Santa Eulàlia de Riuprimer

767
861
513
586
572
941
954

16,41
4,94
40,30
68,49
19,53
25,55
13,82

de 1.001 a 2.000 habitants
Folgueroles
Olost
Sant Bartomeu del Grau
Sant Vicenç de Torelló
Viladrau

2.058
1.193
975
1.958
1.036

10,47
29,37
34,40
6,56
50,73

de 2.001 a 3.000 habitants
Calldetenes
Gurb
Prats de Lluçanès
Sant Julià de Vilatorta
Sant Quirze de Besora
Sant Pere de Torelló
Santa Eugènia de Berga
Santa Maria de Corcó

2.252
2.344
2.709
2.887
2.146
2.272
2.194
2.254

5,80
51,57
13,78
15,94
8,10
55,13
7,01
30,40

de 3.001 a 5.000 habitants
Balenyà
Les Masies de Voltregà
Sant Hipòlit de Voltregà
Seva

3.581
3.152
3.379
3.191

17,37
22,35
0,92
30,40

de 5.001 a 10.000 habitants
Centelles
Roda de Ter
Taradell
Tona

6.909
5.671
5.864
7.578

15,18
2,23
26,48
16,54

>10.000 habitants
Manlleu
Torelló
Vic

20.091
13.449
38.321
147138

17,23
13,48
30,58
1.228,85

ANNEX II: HORARI FUNCIONAMENT
HORARI RECOLLIDA I ACOLLIMENT

25

•
•

De 9 a 20 hores de dilluns a divendres des de 1 març fins a 31 d’octubre
De 9 a 19 hores de dilluns a divendres des de 1 novembre fins a 28 de febrer

HORARI D’ATENCIÓ TELEFÒNICA
• De 9 a 15 de dilluns a divendres a les Oficines del Consell Comarcal
• Fora de l’horari del Consell Comarcal, i de dilluns a diumenge de 9 a 20 hores, atendrà les trucades
en un dels números següents:
Recepció protectora 93 889 23 08
Sra. Beatriu Cayuela 628 195 225 - 93 888 75 87
Sra. Beatriu Blasi
628 195 227
7.- APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
TRANSPORT ADAPTAT
INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: Voldríem saber, amb les dades que tenim avui sobre la taula, quina
previsió hi ha de posar en funcionament aquest servei, perquè en aquest ple s’ha anat
parlant de dates i dates i es va allargant i ara que ja estem a l’aprovació, què vol dir
traduït en dates, per posar en funcionament el servei.
Sr. Lluís Bassas: Hi ha vint-i-escaig dies d’exposició pública. Voldria fer un aclariment,
perquè aquí hi havia dues possibilitats: una que era fer una contractació per un any, però
va semblar molt poc temps i hagués estat més ràpid, perquè es podia fer una
contractació directa. Al fer la contractació per quatre anys, puja més diners i passant dels
50.000 euros cal una aprovació del ple i exposar-ho al públic. Ens va semblar que era
millor per no haver de repetir cada any el tràmit.
Després de l’exposició pública, es pot fer la contractació, però millor que el Secretari
informi detalladament.
Sr. Jaume Manau: Procediment: es pot fer de forma simultània el plec de condicions i la
seva publicació, juntament amb la licitació. S’hagués pogut reduir en aquest cas, perquè
no és el que abans era una subhasta, sinó que seria equiparable a l’antic concurs –ara
aquesta terminologia ha desaparegut- però com que el plec de condicions també ha
d’estar exposat durant vint dies, ha semblat que era millor que el període de licitació fos
una mica superior al període del plec de clàusules, per evitar una possible reclamació
contra els plecs que podria fer aturar el procés de licitació.
Un cop feta la licitació, s’acaba als vint-i-sis dies i sis dies després de la presentació de les
pliques, cal procedir a la seva obertura i automàticament es porta a la primera sessió del
ple per a la seva adjudicació.
Sra. Montse Ayats: Nosaltres no qüestionem que el procés es faci per quatre anys; ens
sembla bé i també que es faci amb totes les exposicions públiques que toquin i no es faci
per adjudicació més ràpida i directa, però és important concretar un termini, que ara pel
que sembla és al voltant de dos o tres mesos, depenent de si coincideix amb un ple
ordinari i si les vacances afecten o no, però és important que aquest servei es posi
definitivament en funcionament, perquè ha patit anades i vingudes i hem anat generant
unes expectatives a la població que al final no hem pogut complir.
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Sr. Jordi Casals: Nosaltres volíem fer una intervenció semblant a la que ha fet el grup
d’Iniciativa Ciutadans del Ges; ja que s’ha donat informació que el tràmit que s’aniria fent
i inclús alguna vegada s’ha comentat que aniria lligat amb l’obertura del servei del
centre de dia i creiem que aquest retard –quan ja se sabia que volíem prestar aquest
servei- ha pecat de certa manca de planificació i per això el procés s’allargarà fins –
segurament- el mes de setembre.
Sr. Lluís Bassas: Intentarem que al ple de juliol, encara que l’haguem de retardar un parell
de dies per qüestió de terminis, poder entrar la proposta i, sinó, convocar un ple
extraordinari amb aquest únic punt a l’ordre del dia per poder-ho enllestir el més aviat
possible.
ACORDS:
Vista la necessitat de procedir a la contractació de la gestió del servei públic consistent
en el transport adaptat al municipi de Torelló, modalitat "porta a porta", per tal de poder
atendre a les persones amb mobilitat reduïda i/o persones grans amb les seves
capacitats de mobilitat i autonomia disminuïdes
Vistos els informes favorables d’Intervenció i Secretaria.
De conformitat amb allò disposat a l’apartat 7 de la Disposició Addicional Segona de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, correspon a l’òrgan de
contractació l’aprovació de l’expedient i l’obertura del procediment d’adjudicació en
els termes previstos a l’article 94 de la citada Llei.
A proposta de la regidora de Benestar Social i Salut Pública, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert de la gestió del servei
públic consistent en el transport adaptat al municipi de Torelló, modalitat "porta a porta",
per tal de poder atendre a les persones amb mobilitat reduïda i/o persones grans amb les
seves capacitats de mobilitat i autonomia disminuïdes
Segon: Aprovar el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que han de
regir aquesta contractació i sotmetre’l a informació pública en el BOP, en el DOGC i en el
tauler municipal d’anuncis pel termini de 20 dies a efectes d’examen i presentació de
possibles al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s’hagin formulat
al·legacions s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de dictar cap altre
acord.
Tercer: Procedir a l’obertura i convocatòria del procediment d’adjudicació de l’esmentat
contracte la durada del qual serà de quatre anys, podent-se prorrogar per un altre any,
resultant un termini màxim inclosa la pròrroga de cinc anys.
Quart: Aprovar la despesa del contracte, que ascendeix a cinquanta-dos mil nou-cents
vint euros (52.920,00 €) anuals, en el benentès que aquest import inclou les despeses
generals, el benefici industrial i l'lmpost sobre el Valor Afegit al 7 per 100 a càrrec de la
partida 106-313-2270601 del pressupost municipal de l’exercici 2008.
Cinquè: Publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP de
Barcelona, concedint un termini de vint-i-sis dies comptats des de la publicació de
l’anunci del contracte per a la presentació de proposicions.
Sisè: Publicar la licitació al web municipal.
Setè: Facultar a l’Alcalde tan àmpliament en dret sigui necessari pel desenvolupament
d’aquest acord.
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL CANVI DE NOM DEL PASSATGE D’ESPANYA:
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INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: Respecte al que ha explicat el secretari, aquestes propostes d’acord
deriven d’una comissió de noms integrada pels diferents grups polítics i per erudits locals
que d’alguna manera reforcen la feina en aquest camp i és el lloc on es debaten i
tracten els temes dels noms de carrers. En aquesta ocasió es va reunir a petició dels
membres de l’assemblea de joves de la Vall del Ges que demanaven que es canviés el
nom del passatge Espanya i proposaven que s’anomenés passatge 11 de setembre. A
l’hora de valorar-ho com a grup, tal com és conegut per molta gent del municipi i tal
com s’explica en el monogràfic del nomenclàtor de carrers que es va publicar en un
programa de festa major, el nom d’aquest carrer ha estat sovint objecte de polèmica i
s’ha qüestionat en diverses ocasions; fins i tot, en algun moment, en aquest monogràfic
l’afirmació d’una persona diu que en el seu moment es varen plantejar canviar-ho, però
no es varen acabar d’atrevir; per tant, ens va semblar que la proposta que havia fet
l’assemblea de joves era un bon moment per resoldre el nom d’aquest carrer que, com
diem, ha anat portant diferents conflictes o debats i, per tant, ho vàrem recolzar.
Respecte als altres noms, ens semblen bé i potser –ja ho hem dit en altres ocasions- estaria
bé incorporar una breu explicació en les plaques dels noms; això serviria d’una banda per
explicar què vol dir aquest nom, que per a alguns, pot ser molt significatiu; a la comissió
de noms es va parlar molt del rec de les bruixes per algú que se sent torellonenc, però no
coneix prou bé la història, perquè no hi ha viscut tota la vida o té una edat que potser no
ha de conèixer-ho, com jo mateixa, que aquest nom n o em deia res i, en canvi, a altres
membres de la comissió si que els deia moltes coses. Com a grup ens sembla que com a
ajuntament hauríem de fomentar que es conegués el perquè d’aquests noms i això
serviria també, perquè alguns dels noms com el pàrquing del sindicat que es proposa
aprovar avui, quedés clar que ho relacionem amb el sindicat agrari i no pas amb el
sindicat franquista que també va ocupar aquell espai. Per tant, com a grup considerem
que estaria bé que la regidoria corresponent, en algun moment, fes l’opció –tampoc
posem tants noms a tants carrers!- i creiem que seria un element positiu que hi hagués
una breu explicació.
Sr. Jordi Casals: Esquerra Republicana ja vàrem mostrar al passat ple que havíem de
posar aquest tema damunt de la taula en aquest mandat. Ha estat molt més àgil que
altres vegades. Per a nosaltres el resultat és bo, canviar el passatge d’Espanya per onze
de setembre; l’onze de setembre és una diada nacional del nostre país, és a dir, un nom
que tots ens hi podem sentir més propers i més en les activitats que gent de Torelló fa per
l’onze de setembre i que acostumen a començar en aquella zona i pot ser un punt de
partida per fer aquestes activitats i la intervenció que ha fet la Montse Ayats la recolzem:
fer aquesta explicació a les plaques per donar coneixement i transmetre la història que hi
ha al voltant del nom de cada carrer de Torelló.
Sra. Flora Vilalta: Afegir que el nostre grup també està present en aquesta comissió i, per
tant, ja vàrem manifestar el nostre vot favorable en el moment que això va passar per
aquesta comissió.
Sr. Lluís Bassas: El nostre grup hi diu el mateix i recollirem la proposta de la Montse,
recolzada per en Jordi, respecte a donar una explicació del perquè dels noms, que en
alguns casos per a la gent més jove, tenint en compte les evolucions urbanístiques, s’han
anat perdent aquestes denominacions i és bo que es coneguin.

ACORDS:
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Vista la proposta de la Comissió per la denominació dels noms dels carrers de la població,
que es varen reunir a les dependències municipals el dia 13 de maig, a les 19,30 hores,
per tal d’estudiar entre d’altres, el canvi de nom del Passatge d’Espanya, (segons
proposta presentada per Ferran Carbonell i Pous, per la qual es proposava canviar el
nom existent pel de Passatge 11 de Setembre), i estudiar la designació del nom del
passatge situat entre el carrer Rocaprevera i la Ronda del Puig.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal del dia 6 de juny de 2008, que consta a
l’expedient.
A proposta de la regidoria d’Urbanisme, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el canvi de nom del Passatge d’Espanya pel nom de
PASSATGE 11 DE SETEMBRE.
Segon.- APROVAR TAMBÉ la imposició dels següents noms:
PÀRQUING DEL SINDICAT, situat al carrer Rocaprevera, núm, 30
PÀRQUING DEL MAS PRAT, situat al carrer Capsavila, núm, 4
PÀRQUING DEL TINT, situat a la Ronda Pollancredes, núm. 27
JARDINS DEL REC DE LES BRUIXES, situat a la Zona de La Carrera, entre el Casal de
la Gent Gran, els Habitatges Dotacionals i la masia.
- PUJADA DE LA CARRERA, al passatge situat entre el carrer Rocaprevera i la
Ronda del Puig.
Tercer.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini d’un mes mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP), i al tauler d’edictes de la Corporació als
efectes del seu examen i reclamacions.
En el cas de què no es presentin al·legacions, es considera aprovat definitivament, sense
necessitat d’adoptar un nou acord.
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la Comissió Assessora de noms de carrers, als
diferents departaments de l’Ajuntament, i una vegada l’aprovació esdevingui definitiva a
l’INE.
-

9.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DEL
PATRIMONI HISTÒRIC:
INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: En la mateixa línia del que hem comentat d’explicar les coses que fem
a l’ajuntament i d’alguna manera arribar més a la gent, és evident que ara al final en
l’aprovació definitiva d’aquest pla especial que vàrem començar a aprovar el maig del
2006 –Déu ni do!-, però ara que ja som a la recta final, pensem que caldria planificar les
accions i els diners que s’hi destinaran, perquè sense diners no es pot fer res, per ajudar
una mica a difondre aquest treball que nosaltres pensem que és molt acurat, sobre el
nostre patrimoni i d’alguna manera fer que la gent que vivim a Torelló i la gent que ens ve
a veure, d’alguna manera pugui percebre o pugui conèixer més aquest patrimoni i,
d’altra banda el pugui estimar i respectar. Per tant, emplaçaríem a la regidoria que
pertoqui a pensar una mica quines accions es poden fer per donar a conèixer tot allò
que forma part d’aquest catàleg de protecció.

ACORDS:
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Atès que per acord del Ple de l’ajuntament del dia 20 d’octubre de 2007, es va aprovar
inicialment el projecte del Pla especial del Catàleg de Protecció del Patrimoni Històric,
Arquitectònic i Paisatgístic de Torelló, d’acord amb el projecte redactat pels serveis
tècnics municipals, que inclou les consideracions establertes en l’informe emès per la
Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, de data 5 de
maig de 2007.
Atès que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 280, de 22 de
novembre de 2007, al Diari “El Periódico” de 14 de novembre de 2007, i al tauler
municipal d’anuncis, pel període comprès del 12 de novembre de 2007, al 27 de
novembre de 2007, l’anunci d’aquest acord pel termini d’un mes de durada i l’inici del
període d’exposició pública. Es va notificar als propietaris afectats d’acord amb l’article
112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
Sol·licitats els preceptius informes a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de
Barcelona, i al Consell Assessor del Patrimoni Cultural de la Generalitat, com
administracions en competència sobre el tema.
D’acord amb l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals de 4 de juny de
2008, pel qual fan constar que el projecte rectificat inclou les consideracions dels informes
recaptats per a la seva aprovació provisional.
És per això que a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, el Ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT el projecte del Pla especial del Catàleg de
Protecció del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Paisatgístic de Torelló, que inclou les
consideracions dels informes recaptats.
Segon.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l'expedient administratiu
complet, junt amb el projecte diligenciat per triplicat i en suport informàtic, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per tal que d’acord amb el que estableix l’article
78.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, es procedeixi si s’escau resoldre l’aprovació definitiva.
10.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA REVISIÓ DEL PLA GENERAL
NÚMERO 12 “CAN BLANC”:
INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: Des del nostre grup entenem que amb aquesta modificació, que ha
de ser validada –com totes- per la Comissió d’urbanisme de la Generalitat. Torelló i, per
tant, la gent, guanyarem una zona verda, uns habitatges protegits i una sèrie
d’equipaments públics que en definitiva seran d’ús per a la gent de Torelló. Només ens
queda el dubte que en alguns moments han circulat rumors d’algun col·lectiu que
parlava de la possibilitat que aquest espai hagués pogut ser adquirit per l’ajuntament per
ubicar-hi activitats culturals i d’oci i voldríem saber si a l’ajuntament hi ha arribat mai cap
petició formal sobre això i quina resposta es va donar o si solament són rumors.
Sr. Lluís Bassas: A mi no em consta que hagi arribat cap petició en aquest sentit; de totes
maneres, amb això es recupera una part de l’edifici, el que hi ha després del pont que
uneix els dos edificis –la banda dreta de la façana- que passarà a ser propietat de
l’ajuntament, a part del fet que s’hi faran habitatges de protecció oficial, a part del
respecte als aspectes arquitectònics de la façana.
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Sr. Jordi Casals: Respecta al que ha dit la Montse, jo crec recordar que en les eleccions
de 2003 –no sé si llavors va arribar d’alguna manera formal o no-, en el debat sobre l’hotel
d’entitats es va posar damunt de la taula aquella zona per fer-hi activitats, però
desconec si la petició es va arribar a fer formalment o no.
ACORDS:

Vist el projecte presentat el dia 27 de maig de 2008, registre d’entrada núm. 3278, per
Montserrat, M. Carme, Francesc Xavier i M. Assumpta Bassas Ferrer, per procedir a la
Modificació Puntual de la Revisió del Pla General Núm. 12 “Can Blanc”, per tal de canviar
la qualificació urbanística d’una part de la finca de la seva propietat, situada al passeig
Horta de Can Bassas, qualificada com a sòl industrial aïllat en el Pla General vigent i
passar-la a residencial, delimitant un polígon de transformació d’usos, i demanant que es
realitzi la seva tramitació
Atès que, en el pla general aquesta finca, arran de la seva activitat industrial, es va
qualificar sencera amb la clau “L Indústria aïllada”, de tal manera que la zona del jardí,
els habitatges i tres cases que acaben l’illa per llevant, i que no tenen res a veure amb la
propietat, varen quedar incloses en aquesta qualificació industrial
Atès que la modificació puntual del pla general a la zona de Can Blanc, proposa que la
part de la finca situada amb façana al carrer Horta de Can Bassas i les tres cases
adossades, modifiquin la seva qualificació urbanística, deixant la part posterior de la
propietat (a on se situen els habitatges i el jardí), amb la clau industrial actual, deixant per
la revisió del planejament general, que aquest any s’ha d’iniciar, la consideració de si
convé o no canviar la clau urbanística de la rasant de la finca, que tot i tenir les
característiques que he esmentat més amunt, està unida a una gran nau industrial
contigua.
Atès que segons el contingut del projecte es proposa que una superfície de 2.760 metres
quadrats qualificats actualment amb la clau “L indústria aïllada”, passi a ser considerada
amb la clau “A Conjunt Històric”, i per tant es reconegui en primer lloc la possibilitat de
transformació de les dues naus, actualment industrials, en dos edificis d’habitatges, un de
propietat privada i l’altre, el més petit, per habitatges de protecció oficial i iniciativa
pública (a cedir a l’ajuntament en concepte del 10 % de l’aprofitament), i que
representa el 20 % de sostre destinat a habitatges d’HPO. El 10 % d’habitatge concertat
s’inclou en l’edifici de propietat privada.
Vist l’informe favorable emès pels serveis territorials del dia 11 de juny de 2008, en relació
al contingut del projecte, en el que es fa constar que s’hauran de tenir en compte els
següents condicionants:
Primer.- El projecte parla de què la modificació puntual es desplega per delimitar un
“polígon de transformació de l’ús industrial en residencial”, i determina exclusivament els
nous paràmetres, sense definir ni les obres d’urbanització necessàries per deixar
operatives la zona verda i l’equipament públic, ni els serveis urbans de nova execució o
de reforma dels existents. En resum la modificació puntual pretén canviar només la clau
urbanística d’industrial a residencial, però no es concreta quina figura de planejament o
de gestió s’emprarà per garantir la transformació. Penso que per les característiques de
l’operació urbanística hauria de parlar d’un PAU (polígon d’actuació urbanística).
Segon.- Respecte al punt 1.8 Justificació i conveniència de l’actuació. És molt important
que la proposta justifiqui exhaustivament, com diu l’article 94.5 del TRLUC, “les propostes
de modificació d’una figura de planejament urbanístic han de raonar i justificar la
necessitat de la iniciativa, i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos
públics i privats concurrent.” Entenc que en aquesta proposta la justificació queda molt
ambigua i escassa.
Tercer.- Respecte l punt 1.9 Normes Urbanístiques, s’ha d’establir:
• A l’article 2, que aquest procés de transformació d’usos es realitza a partir d’un PAU.
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•

Respecte a l’article 6 els paràmetres urbanístics no han de formar part de les
ordenances reguladores, constitueixen un apartat diferenciat de la memòria.
• L’article 8 apartat b) Obres de millora, diu que s’admeten sostres intermitjos. Cal aclarir
amb més contundència que suposa afegir-hi nous sostres, com s’hauran de deixar els
pilars de ferro colat, com s’encaixaran als paraments verticals i als grans finestrals de
les façanes.
• Cal afegir-hi els paràmetres generals de la normativa genèrica per la clau A
establerta en el pla general, o un paràgraf que ho faci constar, ja que no únicament
s’han de fer constar els paràmetres concrets de l’edifici que transforma el seu ús, sinó
pels tres habitatges existents que també queden així qualificats.
Quart.- El projecte ha de reflectir el grau de protecció establert, i les obres que es
permeten i les que no.
Cinquè.- Les fitxes que es col·loquen com annex 2, corresponen a l’inventari inicial, i no al
pla especial del catàleg de patrimoni. S’han de canviar.
Sisè.- Els plànols haurien de reflectir mínimament la intervenció interior que es preveu, amb
l’obra que si vol afegir, tenint en compte que si es tramita com un PAU, només caldrà
tramitar un projecte d’urbanització i el de reparcel.lació, per la qual cosa haurà de
quedar molt clara l’obra a realitzar i la seva parametrització.
A proposta de la regidoria d’Urbanisme, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual de la Revisió del Pla General Núm.
12 “Can Blanc”, redactada per l’arquitecte Ramon Colomer i Oferil, per tal de canviar la
qualificació urbanística d’una part de la finca propietat de Montserrat, M. Carme,
Francesc Xavier i M. Assumpta Bassas Ferrer, situada al passeig Horta de Can Bassas,
qualificada com a sòl industrial aïllat en el Pla General vigent i passar-la a residencial,
delimitant un polígon de transformació d’usos, tenint en compte els condicionants fitxats
en l’informe emès pels serveis territorials el dia 11 de juny de 2008, que consten en la part
dispositiva del present acord.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari El
Periódico i al tauler d’edictes de la Corporació Municipal. Es recaptaran els informes a
les administracions amb competència sobre el tema i es comunicarà a les persones
interessades.
11.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU, PER DELIMITAR UN
NOU ÀMBIT DE SÒL URBANITZABLE ANOMENAT “MAS LES VINYES III”:
ACORDS:
Atès que per acord del Ple de l’ajuntament del dia 26 de febrer de 2007, es va aprovar
inicialment de nou la modificació puntual, que ha de servir per establir el sector de sòl
urbanitzable delimitat de “LES VINYES III”. Aprovant-se també inicialment els projectes
annexos que completen la documentació, i que són l’avaluació ambiental, l’estudi de
mobilitat i l’estudi hidràulic.
En el mateix Ple es van resoldre les al·legacions presentades.
Atès que es va acordar realitzar un nou termini d’exposició pública, d’acord amb l’article
112 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme, l’expedient es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes,
mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província núm. 66, del dia 17/03/07,
al Diari El Periódico (en català) del dia 14/03/07, i al tauló d’edictes de la Corporació
Municipal. Així com es va comunicar a INCASÒL i es va donar audiència als propietaris
inclosos en l’àmbit del sector, amb citació o notificació personal. Es va prolongar el
termini per recaptar els informes necessaris, a la vegada que es va lliurar la nova
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documentació a les administracions a les quals se’ls va sol.licitar informe, però que no
disposaven de la nova documentació, com eren el Departament de Medi ambient i
Habitatge i l’Agència Catalana de l’Aigua.”
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 23 d’abril de 2007, va aprovar
sotmetre l’Informe de Sostenibilitat Ambiental junt amb la modificació puntual “Les Vinyes
III” i els projectes annexos l’Estudi de Mobilitat i l’Estudi Hidràulic, a informació pública de
nou, d’acord amb l’article 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, i l’expedient es va sotmetre a informació pública pel
termini de 45 dies (hàbils) de durada, mitjançant els edictes publicats al Butlletí Oficial de
la Província núm. 107, del dia 4/05/07 al Diari el Periodico (en català) i al tauler d’edictes
de la Corporació Municipal. Es va comunicar a l’INCASÒL, als propietaris inclosos en
l’àmbit del sector, i a la resta d’organismes oficials.
Tenint en compte que les al·legacions ja es varen estimar en part incorporant-se al
projecte que va estar aprovat inicialment per segona vegada.
D’acord amb l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals del dia 12 de juny
de 2008, pel qual fan constar que el projecte rectificat inclou les prescripcions dels
informes recaptats per a la seva aprovació provisional. Així com també fan constar que
l’informe de la Direcció General de l’Habitatge s’ha complimentat afegint un annex al
projecte, que incorpora la precisió que l’informe demana, i el del departament de Medi
Ambient i Habitatge ha estat favorable.
Vist l’informe jurídic del dia 13 de juny de 2008, emès pel Secretari de la Corporació, que
consta a l’expedient.
És per això que a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació, acorda:
Primer.- DESESTIMAR la totalitat de les al·legacions formulades, en base als raonaments
següents:
Primer.- Respecte el sistema de gestió que determina la modificació de planejament
proposada vista la seva manca de justificació.
Efectivament, de conformitat amb l’article 115.3 del DL 1/2005, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme, “L’administració competent, en ocasió de l’aprovació del
planejament urbanístic o, si s’escau, de la delimitació del polígon d’actuació urbanística, i
també en el supòsit regulat per l’article 113.1.d, ha de decidir el sistema d’actuació
urbanística i la modalitat que cal aplicar, en funció de les necessitats, els mitjans
economicofinancers amb què compti, la col·laboració de la iniciativa privada i les altres
circumstàncies que hi concorrin”.
L’obligació de delimitació del sistema d’actuació urbanística és obligatòria i com és
d’observar, no existeix cap preferència pel sistema que es triï. És a dir, el sistema
d’actuació urbanística per expropiació no requereix una justificació especial i diferent ni
té, conseqüentment, un caràcter secundari o subordinat. Aquest sistema d’actuació es
constitueix en un sistema més i en igualtat de tractament que el de reparcel.lació en
qualsevol de les seves modalitats.
També és evident que, amb independència del sistema, el que si ha de fer
l’administració, és justificar el sistema escollit.
En el projecte de modificació puntual del pla general, malgrat el que s’indica en les
al.legacions, queda plenament justificat el sistema d’actuació d’expropiació atès que:
− Cal disposar de sòl industrial públic suficient com un element d’intervenció i regulació
del mercat.
− S’efectua una previsió de construcció d’uns trenta habitatges de protecció oficial.
− Es preveu una parcel.lació amb coherència amb la del Pla parcial Les Vinyes II, que
ha de fer aptes, completant-les, les parcel.les d’aquest Pla parcial. L’establiment d’un
altre sistema d’actuació dificultaria, per no dir impediria, les possibilitats edificadores
amb el conseqüent perjudici per a l’interès públic.
− Per últim indicar que de l’execució del planejament inicialment aprovat en resulta un
61,64 per 100 de sòl públic, percentatge que no inclou el sòl residencial per a
habitatge públic (2,85 %) ni la cessió de l’aprofitament mig (10%).
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Segon.- En relació a la previsió per atendre les indemnitzacions per raó de les activitats
agrícoles ramaderes existents en l’àmbit de la modificació puntual del pla general, val a
dir que, de conformitat amb els articles 146 a149 del DL 1/2005, serà en el moment
d’execució del planejament derivat quan s’establirà la relació de les persones
propietàries i de la descripció dels drets i béns afectats de conformitat amb la llei
d’expropiació.
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana de Torelló, per delimitar un nou àmbit de sòl urbanitzable delimitat anomenat
“Mas les Vinyes III”.
Tercer.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l'expedient administratiu
complet, junt amb el projecte diligenciat per triplicat i en suport informàtic, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per tal que d’acord amb el que estableix l’article
78.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, es procedeixi si s’escau resoldre l’aprovació definitiva.

12.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL MAS LES VINYES II:
ACORDS:
Atès que per resolució d’alcaldia del dia 30 d’agost de 2007, es va aprovar inicialment el
Projecte d’Ordenació del Pla Parcial Mas Les Vinyes II, presentat pel Consorci Urbanístic
Mas Les Vinyes – Osona Nord Torelló, i redactat per Saeta Estudi, tenint en compte que
s’haurien de complimentar abans de procedir a l’aprovació provisional, les
consideracions especificades pels Serveis Territorials en el seu informe emès per
l’arquitecte municipal el dia 10 de juliol de 2007, que consten en la part dispositiva de la
referida resolució.
Atès que es va publicar l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 218,
del dia 11/09/07, al Diari “El Periódico” del dia 07/09/07, i al tauler municipal d’anuncis,
pel període comprès del 12/09/07 al 12/10/07, pel termini d’un mes de durada. Es va
notificar individualment als propietaris de finques incloses en l’àmbit del Pla parcial, i es va
sol·licitar els informes pertinents als Organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, d’acord amb el què fa referència l’article 83.5 del TRLUC.
D’acord amb l’article 71 i 72 del TRLUC, es va suspendre per termini d’un any,
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys d’edificacions, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, de la instal.lació o ampliació d’activitats
per usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial i en l’àmbit del sector en què les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic, a excepció de les segregacions necessàries per aportar
les finques a l’àmbit de planejament, i donar-ne la publicitat prevista a l’apartat 2 de
l’article 70.2 esmenat anteriorment.
Durant el termini d’exposició pública s’han presentat quatre al·legacions:
Al·legació núm. 1: a nom de Josep Marginet Oms, entrada a l’ajuntament el dia 19
d’octubre de 2007, registre d’entrada núm. 5906.
Al·legació núm. 2: a nom de Rosa Vila Vinyeta, entrada a l’ajuntament el dia 22
d’octubre de 2007, registre d’entrada núm. 5933.
Al·legació núm. 3: a nom de Manel, Lucia i Concepción Griells Illa, entrada a
l’ajuntament el dia 19 de novembre de 2007, registre d’entrada núm. 6548.
Al·legació núm. 4: a nom de Jacint Codina Vila, entrada a l’ajuntament el dia 7 de març
de 2008, registre d’entrada núm. 1538.
En data 16 de juny de 2008, registre d’entrada núm. 3872, Incasòl ha tramès a
l’ajuntament l’informe relatiu a l’estudi de la mobilitat generada del pla parcial Les Vinyes
II, aquest informe no havia entrat a l’ajuntament fins el dia d’avui, quan s’ha detectat que
s’havia esmenat el projecte, sense tenir constància de l’informe que originava els canvis.
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Vist l’informe emès pels serveis territorials del dia 16 de juny de 2008, d’acord amb el
projecte presentat el dia de 7 de febrer del 2008, i número de registre d’entrada 839, pel
Consorci Urbanístic Mas Les Vinyes-Osona Nord, anomenat “PLA PARCIAL URBANÍSTIC DEL
SECTOR DE SÒL URBANITZABLE MAS LES VINYES II, Text Refós”, i l’Annex del Text Refós del
Pla Parcial de Mas Les Vinyes II. Resum d’esmenes incorporades”, presentat a
l’ajuntament el dia 11 de juny de 2008 pel Consorci Urbanístic Mas Les Vinyes-Osona
Nord, que contempla els condicionants exposats als informes de les administracions i de
les al·legacions
D’acord amb la notificació de la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de 14 de setembre de 2005, per la qual reconeix a l’Ajuntament de Torelló, la
competència per l’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats, a què fa referència
l’article 79.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
És per això que a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, el Ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació, acorda:
Primer.- ESTIMAR el punt següent de les al·legacions presentades per Josep Marginet Oms
i Rosa Vila Vinyeta, donat que aquestes incideixen en temes comuns:
- Pel que fa al canvi de gàlib de la parcel·la 38 (Mas Vila Viñeta) en el punt que
coincideix amb el pati de l’edificació existent en forma de “U” (tal com es grafia en el
croquis adjunt) s’esmenarà a fi i efecte que la separació a qualsevol punt del perímetre
sigui 10 m, excepte on actualment hi ha alguna edificació consolidada, que serà
aquesta la que marcarà el gàlib, i
DESESTIMAR la resta de les al·legacions presentades pels anteriors interessats, en base a la
part de l’informe de l’arquitecte municipal del dia 16 de juny de 2008, que es transcriu a
continuació:
Pel que fa la finca propietat del senyor Josep Marginet, coneguda com “Mas les Vinyes”
conté unes edificacions que en el Pla Especial del Catàleg del Patrimoni històric,
arquitectònic i paisatgístic de Torelló (aprovat inicialment), estan catalogades com BPUR
(béns protegits urbanísticament en sòl rural) que s’han de preservar i alhora els terrenys
llindars a l’edificació també estan catalogats com BCIL (béns culturals d’interès local) per
estar declarats espais d’interès arqueològic. Per tant, no seria coherent amb el criteri
general de l’ordenació que aquests béns estiguessin confrontant amb edificis d’ús
industrial, que a més, per coherència amb els principis d’integració paisatgística sempre
s’ha procurat envoltar-los d’espais lliures.
Pel que fa a la propietat de la senyora Rosa Vila, el “Mas Vila Vinyeta”, la qualificació
com equipament privat respon a la voluntat de respectar les traces apuntades des del
PGOUM amb caràcter indicatiu que qualificava aquests terrenys com a sistema d’espais
lliures, mantenint el corredor verd i l’enllaç amb el carrer Manlleu, per la qual cosa el pla
parcial considera adient mantenir les construccions rurals existents amb un ús compatible
d’equipament privat amb el del lloc on s’ubiquen. Cal afegir, a més, que donada la
topografia accidentada dels terrenys, aquests difícilment podran desenvolupar una
activitat industrial, atès que és un punt alt, irregular i amb un impacte visual molt
important, alhora que no seria coherent amb el principi general d’integració paisatgística
de l’ordenació.
Per tant, i en base els criteris anteriorment exposats es proposa desestimar aquest primer
apartat de les al·legacions, doncs l'ordenació urbanística del Pla parcial Mas les Vinyes II
respon únicament a criteris urbanístics d’interès general, que en cap cas es poden
sotmetre a convenis, pactes o interessos particulars, com és en el present cas, als acords
als quals els al·legants varen arribar amb l’Institut Català del Sòl, doncs, tal i com s’ha
esmentat, en cap cas, les finques abans descrites sota criteris generals d’ordenació del
sector poden tenir una qualificació d’industrial, i se’ls reconeix l’ús residencial i els que
s’estableixen en els equipaments privats.
. Vist el que es resol en el punt anterior, perd qualsevol justificació la petició de canvi de
límits de les dues parcel·les objecte de les al·legacions presentades, de la mateixa
manera, que la petició de la Sra. Vila Viñeta, de modificar la vialitat pel transit de vehicles
de càrrega i camions per la qual cosa s’entenen per desestimades aquestes peticions.
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Cal afegir, que el vial que condueix al Mas Vila Viñeta és un vial que transcorre pel mig
de l’espai lliure, i que a més només dona accés a la finca en qüestió, per la qual cosa
haurà de tenir un caràcter adient a la seva situació i funció, sense que es limiti en cap cas
l’accessibilitat a la finca, d’acord amb els usos que si desenvolupin. Es proposa que es
desestimi el canvi proposat de la vialitat, considerant però que el vial d’accés ha de tenir
les condicions necessàries per tal que no limiti l’accés a la finca dels vehicles que siguin
necessàries per a desenvolupar els usos que el planejament els hi atorga.
. Respecte a la petició d'incloure una Disposició Transitòria en la normativa urbanística del
Pla Parcial que permeti l’ús actual de la casa i de les quadres fins que la propietat dels
terrenys ho consideri oportú, es considera innecessari donat que la regulació d’ús de l’art.
18 de la normativa abans esmentada ja admet l’ús d’habitatge unifamiliar, per la qual
cosa es proposa desestimar aquest punt en ambdues al·legacions per considerar-ho
innecessari, al estar ja contemplat en les normes urbanístiques del pla parcial.
Segon.- ESTIMAR les al·legacions següents:
Al·legació Tercera.- Presentada per Manel, Lucia i Concepción Griells Illa, actuant en
nom i interès propis, en la que fa constar:
1. Que són propietaris de les finques assenyalades amb els números 15,17 i 18 del plànol
de propietats, i per referendar-ho aporten una fotocòpia de les escriptures de propietat,
demanen que es reflecteixi aquesta propietat en el projecte, i
Vista la documentació aportada es proposa estimar l’al.legació, notificant a l’equip
tècnic redactor del planejament que realitzin els canvis pertinents, si s’escau.
Al·legació Quarta.- Presentada per Jacint Codina Vila, actuant en nom i interès propi, en
la que fa constar:
1. Que és propietari de la finca de referència cadastral 0251101DG4505S, amb una
superfície de 7.286 metres quadrats, mentre que en el projecte se li considera de la seva
propietat una finca de número cadastral 0251104DG4505S, i una superfície de 18.710,26
m². Demana que es rectifiqui l’error.
Vista la documentació aportada es proposa estimar l’al.legació, notificant a l’equip
tècnic redactor del planejament que realitzin els canvis pertinents, si s’escau.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla Parcial Mas Les Vinyes II, presentat pel Consorci
Urbanístic Mas Les Vinyes Osona-Nord Torelló, i redactat per Saeta Estudi, proposta
modificada, perquè contempla els condicionants exposats als informes de les
administracions i de les al·legacions, tenint en compte, però que donat que el projecte
no contempla obres d’urbanització, els temes referents a infraestructures de serveis
urbans, s’haurà d’incorporar al projecte d’urbanització
Tercer.- PUBLICAR l’anunci de l’Acord i les Normes Urbanístiques del referit Pla parcial, al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
Quart.- TRAMETRE un exemplar del projecte degudament diligenciat, junt amb el
certificat de l’acord del Ple i la còpia de l’expedient administratiu a la Direcció General
d’Urbanisme, departament de Política Territorial i Obres Públiques de Barcelona, per tal
que en tinguin coneixement.
13.- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE TERRENYS DESTINATS A EQUIPAMENTS EN EL SECTOR DE
“LA CABANYA”:
INTERVENCIONS:
Sr. Lluís Bassas: En aquest cas, la cessió estava feta, però no s’havia fet escriptura, ni
s’havia fet la cessió formal i ara es tracta de fer formalment aquesta cessió per poder
escripturar. S’arrossega d’anys; ja estaven clars quins eren els terrenys, però no s’havia fet
mai el tràmit administratiu, que és el que es fa en aquest cas.
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ACORDS:
Atès que el Pla Parcial “La Cabanya” es va tramitar i aprovar definitivament per la
Comissió ‘Urbanisme de Barcelona en data 19 de juliol de 1989 i es va efectuar la seva
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 1224 de data 27 de
novembre de 1989.
Atès que malgrat això, la cessió dels terrenys destinats equipaments públics no es va
formalitzar en instrument públic ni se’n ha efectuat la preceptiva inscripció en el Registre
de la Propietat.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal que consta a l’expedient.
Vistos els articles 29 a 31 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les
normes complementàries al Registre per a l’execució de la Llei Hipotecària sobre
inscripció en el Registre de la Propietat d’actes de naturalesa urbanística.
A proposta de la regidoria d’urbanisme, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, acorda:
Primer.- Acceptar, prèvia la segregació de la finca matriu, la cessió de dos terrenys
destinats a equipaments públics de superfície 11.150 m2 i 2080 m2, respectivament
efectuada per CODOL, SA, situats al sector procedent del Pla Parcial “La Cabanya”,
d’acord amb les superfícies, plànols i valoració que consten a l’expedient.
La descripció dels quals és la següent:
- Finca del Parc Urbà: Parcel·la de forma triangular, amb l’angle més agut a la cruïlla del
carrer Congost i l’avinguda Vall del Ges, amb una superfície d’11.150 m²; limita al nord i
est amb l’esmentada avinguda de la Vall del Ges; per l’oest, amb la perllongació del
carrer Calverons; i pel sud, amb el carrer Congost. Aquesta parcel·la té accés pels tres
carrers, valorada en 1.379.309,68 euros.
- Illa de la masia La Cabanya: És una parcel·la rectangular situada entre quatre carrers,
tot i que només té accés pel vial lateral del carrer Manlleu, amb una superfície de 2.080
m², en què existeix una masia antiga, com edificació aïllada. Limita al sud per l’esmentat
vial lateral del carrer Manlleu; al nord pel carrer Sant Roc; a l’oest, per l’avinguda Rosselló i
a l’est, pel carrer Empordà, valorada en 366.604,29 euros.
Aquestes dues finques, amb una superfície conjunta de 13.230 m², han de néixer de la
segregació de la finca matriu, procedent de l’antic Manso Colomer, d’una superfície de
16.507,74 metres quadrats. La resta de 3.277,74 metres quadrats, se suposa que seran vials
i zones verdes. Aquesta finca matriu figura inscrita com a segregació de la finca Manso
Colomer, al Registre de la Propietat de Vic, tom 464, llibre 25 de Torelló, foli 248, finca
número 235, inscripció 15.
Segon.- Facultar l’alcalde d’aquest ajuntament tan àmpliament com en dret sigui
necessari per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura
de l’escriptura de cessió, si s’escau, i de tots els documents que calguin.
Tercer.- Inscriure en el Registre de la Propietat la cessió dels terrenys referits i incorporar-los
al patrimoni municipal de béns.
14.- APROVACIÓ DEL PROJECTE EXPLICATIU DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE TORELLÓ:
INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: Només dir que des d’Iniciativa Ciutadans del Ges ens satisfà veure que
finalment es va posar ja en funcionament l’oficina local d’habitatge i que hi ha un
projecte clar i definit com el que se’ns exposa avui aquí; no sempre és habitual que els
projectes vagin acompanyats d’una descripció clara, amb calendaris i amb actuacions
previstes; ens sembla que és i serà una eina fonamental per impulsar les polítiques
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d’habitatge, unes polítiques que va quedar clar en el seu moment, quan es va aprovar el
pacte nacional de l’habitatge i tal com es pot comprovar al document que aprovem
avui o al díptic que es va fer arribar des de la regidoria a les cases, va molt més enllà de la
gestió de les promocions d’habitatge públic que d’alguna manera, quan parlem
d’habitatge, sovint només ho associem a això, o de les tramitacions de cèdules
d’habitabilitat, que és una cosa que ara podem fer a Torelló i que fins ara havíem de
desplaçar-nos al Consell Comarcal. Deia unes funcions que van més enllà, com són la
gestió i els tràmits d’ajuts per a l’accés a l’habitatge, els ajuts a la rehabilitació, la gestió
d’una borsa d’habitatges de lloguer –un tema que el nostre grup ha manifestat en
diferents ocasions que és de cabdal importància- i, per tant, ens sembla que el que és
fonamental és que es continuï treballant per fer arribar a la gent de Torelló aquests serveis
i perquè en facin ús i també ens agrada veure que aquest document que avui se’ns
presenta parla específicament que a partir del segon any, el servei també s’oferirà a la
resta de municipis de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura: aquesta també era una demanda
del nostre grup i entenem que oferint serveis com aquest, uns serveis que d’altra banda
estan finançats per la Generalitat sovint, Torelló no fa res més que donar un servei a tot
aquest territori i en definitiva guanya pes com a capital d’aquest territori i, per tant, ens
sembla molt bé.
Sr. Jordi Casals: Nosaltres sempre hem posat èmfasi en el servei de mediació i lloguer
social, que al final s’hi va incloure; el que ens agradaria és fer una observació: amb
l’experiència que hi ha en altres territoris en l’àmbit de la mediació en el lloguer social o
les borses joves d’habitatge, és tenir en compte la importància que té la captació; és a
dir, quan nosaltres fem la valoració, des de l’oposició, no ens podem basar en els
nombres de contractes signats en la borsa de mediació, sinó en els pisos captats; és un
treball més a mitjà i llarg termini. Això el que comporta en els territoris, és que si no hi ha
una persona dedicada en exclusivitat, encara que no sigui cada dia i les 8 hores diàries,
però si no hi ha una persona que es dedica a la captació de pisos, per parlar amb els
propietaris i demanar-los que posin a disposició de la borsa els seus pisos buits, més que
construir-ne de nous, a vegades fracassa aquest servei. Ara comencem, però si les coses
veiem que no van per aquest sentit, nosaltres reclamaríem que es posés una persona en
exclusivitat per captar els pisos i a més, si la funció no és només de Torelló, sinó de la Vall
del Ges i l’àrea d’influència que pugui tenir aquesta borsa o aquesta oficina, encara pot
ser molt més complicada aquesta captació de pisos.
Sr. David Forcada: Amb les vostres explicacions (a la Sra. Ayats i al Sr. Casals) gairebé heu
dit tot el que pensava informar jo, però voldria incidir una mica en el tema de la
mediació; és cert que ara hem obert i les primeres tasques han estat conèixer quin tipus
de consulta es fa i fer tota la gestió de lloguers i la tramitació d’ajuts. Una vegada fet això
i ja incorporada una persona administrativa que tingui cura de les feines més
permetritzables o més habituals, la Marta que és qui ha iniciat aquesta oficina podrà fer
aquest seguit de tasques, que no només estan adreçades a la captació de gent que posi
l’habitatge a disposició nostra –ho ha fet, perquè ja s’han tramès comunicats a totes les
agències immobiliàries-, sinó que també hi ha una tasca important i que és el
coneixement del parc d’habitatges que hi ha, per temes de rehabilitació i també per
disposar d’un cens d’habitatges buits, perquè abans de saber si aquella persona es pot
captar, perquè posin a disposició el seu habitatge, ham de saber quins habitatges hi ha i
els motius pels quals no estiguin al mercat i aquesta és una tasca que iniciarem, tenint en
compte que fins a finals de 2009 no podem gestionar l’habitatge propi.
Sr. Jordi Casals: Nosaltres enteníem que la cosa anava per aquí, però per això mateix
fèiem aquest “prec de futur” i segons com vagin les coses, a més d’aquesta persona, que
té un perfil molt tècnic, el de la captació –i parlo amb l’experiència d’altres llocs del
territori-: el captador que funciona té un perfil molt de comercial, per dir-ho d’alguna
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manera; unes habilitats de negociació a curta distància amb els propietaris, però ja
veurem com evoluciona i nosaltres ja hem posat el tema damunt de la taula.
ACORDS:
En data 26 de maig de 2008, ha entrat en funcionament l’Oficina Local de l’Habitatge de
Torelló.
El funcionament d’aquesta oficina, està subjecte al conveni subscrit entre aquest
ajuntament i el departament de Medi ambient i habitatge de la Generalitat el qual, entre
d’altres, disposa la necessitat de redactar i aprovar per ambdues parts, un document
que reguli i estableixi el funcionament d’aquesta oficina.
Per tot això, a proposta de la Regidoria d’Urbanisme, el Ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR el projecte explicatiu de l’oficina local d’habitatge de Torelló, tal com
es transcriu a continuació.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als departaments interessats i al Departament de Medi
ambient i habitatge de la Generalitat.
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1.- JUSTIFICACIÓ
L’accés a l’habitatge i la garantia del dret constitucional a un habitatge digne representen en els últims anys
un dels grans problemes de la societat catalana, i la naturalesa territorial i urbana, econòmica i social de
l’habitatge depèn en bona mesura de les condicions específiques del lloc on s’ubica.
En aquest sentit, i en relació amb l’exercici de les competències que ens són pròpies, els municipis i altres
ens locals tenim un important paper a desenvolupar en la programació i execució de les diverses polítiques
públiques que es puguin impulsar des del terme municipal.
Per altra banda, la Generalitat de Catalunya ha promulgat els Decrets 244/2005 de 8 de novembre
d’actualització del Pla per al dret a l’habitatge 2004-2007, el 288/2007 pròrroga del Decret 244/2005 i el
455/2004, de 14 de desembre, de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya, que posen en
marxa un ampli ventall d’actuacions de gran abast territorial.
L’article 70 del Decret 244/2005, de 8 de novembre, en el seu apartat 1r, estableix que la Direcció General
d’Habitatge podrà subscriure convenis amb els ajuntaments o altres administracions locals i també amb
institucions o entitats que tinguin presència en àmbits territorials que requereixin més proximitat als
ciutadans mitjançant la construcció i/o manteniment d’oficines locals d’habitatge d’àmbit municipal o
comarcal.
L’Ajuntament de Torelló, a la vista del creixement experimentat en els darrers anys, tal i com reflecteix el
Pla Local d’habitatge (PLH), ha constatat la necessitat de potenciar un seguit d’actuacions, com per
exemple:
-Millorar les condicions d’accés a l’habitatge
-Aconseguir una oferta significativa d’habitatge amb protecció oficial
-Fer una política local d’habitatge que doni coherència a les actuacions públiques i privades
-Evitar la discriminació en l’accés a l’habitatge
-Distribuir d’una manera homogènia l’habitatge amb protecció per la totalitat de la trama urbana
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-Promoure una política activa d’habitatge amb protecció que permeti equilibrar els preus.
En aquesta línia, l’Ajuntament ha començat a preveure instruments organitzatius per facilitar l’accés a
l’habitatge i és per això que el Ple de l’Ajuntament de Torelló, en sessió ordinària celebrada el 26 de març de
2007, va acordar, entre d’altres aprovar la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Torelló i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, sent una de les primeres
actuacions que cal emprendre per garantir el desenvolupament del Pla Local d’Habitatge.
2.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
Orgànicament, l’Oficina local d’Habitatge de Torelló (d’ara en endavant OHT) forma part de la Regidoria
d’Urbanisme i Activitats. A Partir d’aquí es fa un treball coordinat amb els Serveis de Benestar Social i els
Serveis de Joventut i infància de l’Ajuntament de Torelló.
Es mostra gràficament en aquest organigrama:

AJUNTAMENT
DE TORELLÓ

REGIDORIA
D’URBANISME

REGIDORIA DE
BENESTAR
SOCIAL

REGIDORIA DE
JOVENTUT I
INFÀNCIA

OFICINA
LOCAL
D’HABITATGE
L’estructura organitzativa
de l’OHT, serà la següent:

OHT
Cap de l’Oficina
(Arquitecta
Arquitecta
tècnic
Administratiu 1

DIRECCIÓ

ÀREA
TÈCNICA

ÀREA SOCIAL
Gesti
ATENCIÓ CIUTADÀ
Recepció i

CIUTAD
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3- PERSONAL CONTRACTAT I FUNCIONS
L’OHT, compta amb una arquitecta tècnic a temps complert (35 hores a la setmana), com a responsable de
l’Oficina i està previst incorporar un dels tècnics administratius de la plantilla de l’ajuntament.
A més pel fet que l’OHT està ubicada a les dependències de l’Ajuntament, també compta amb una sèrie de
serveis com per exemple, el servei de recepció i sala d’espera, propis de l’Ajuntament.
ARQUITECTA TÈCNIC: Marta Carcasona Utrero (Cap de l’Oficina)
‐ Direcció i coordinació de l’OLH i de l’equip de treball.
‐ Participació en òrgans de seguiment i avaluació.
‐ Coordinació amb altres òrgans municipals i administracions.
‐ Comunicació directa amb Direcció General d’Habitatge i amb ADIGSA, així com altres oficines
d’habitatge
‐ Direcció, gestió i organització de la Xarxa (pagaments, assegurances...)
‐ Gestió comercial: captació propietaris d’habitatges buits i mediació.
‐ Assessorar al llogater i propietari
‐ Selecció de llogaters
‐ Assessorament per temes de rehabilitació, mínims d’habitabilitat,...
‐ Visita d’habitatges per fer una valoració
‐ Realització de TEDIS, informes interns d’idoneïtat i cèdules d’habitabilitat
‐ Assistència a jornades, reunions, seminaris, cursos...
AUXILIAR ADMINISTRATIU:
‐ Recepció i atenció, telefònica i/o personal
‐ Informació sobre d’ajuts, normativa i programes, i/o derivació al tècnic de l’OHT
‐ Tasques diverses de caire administratiu (arxivar documentació, correspondència …)
‐ Gestió documental i ofimàtica de les bases de dades dels usuaris o de programa institucionals que
s’escaiguin.
‐ Suport en la tramitació de documentació
‐ Suport a l’àrea tècnica en la tramitació de sol·licituds (TEDI’s, etc.)
‐ Assessorament en temes normatius, d’ajuts, del règim de protecció pública, en matèria de lloguers i
interpretació de contractes.
‐ Control, administració i seguiment dels lloguers del parc públic i de la borsa de lloguer.
‐ Gestió d’ajudes públiques: tramitació de sol·licituds
‐ Assistència a jornades, reunions, seminaris, cursos...
L’Oficina comptarà a més amb la supervisió del Cap de l’Àrea d’Urbanisme, el Sr. Melcior Manubens, i la
coordinació amb les tècniques de l’Àrea de Joventut i Infància, la Sra. Maria Villegas Jiménez i de l’Àrea de
Benestar Social, la Sra. Roser Pérez Villegas amb les que ens reunirem periòdicament.
4- UBICACIÓ I HORARI
- L’OHT està situada al centre de la població, a la planta baixa de les instal·lacions de l’Ajuntament, a l’edifici
del carrer Ges Avall, número 5.
-L’espai disposa d’uns 25 m2 aproximadament i està equipat per tal de què hi puguin treballar dues persones
amb una taula d’escriptori per a cada una, també disposa d’una taula rodona de reunions, cadires, buc de
calaixos, armaris arxivadors, ordinadors, impresora-fotocopiadora i telèfons.
-Es preveu, dins les actuacions a realitzar en la Llei de Barris, rehabilitar l’edifici situat als jardins per ubicar-hi
la nova oficina en un futur.
- S’inicia el projecte amb una arquitecta tècnic, i un horari complert de 8h del matí fins a 15h del migdia (35h
setmanals)
L’horari d’obertura de l’oficina es determinarà un cop es coneguin els moments de màxima
demanda, tot i així, la proposta d’horaris d’obertura inicial és la següent:
HORES
8-9
9-10

DILLUNS
TI
TI

DIMARTS
TI
TI

DIMECRES
TI
TI

DIJOUS
TI
TI

DIVENDRES
TI
TI
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10-11

AP

TI

AP

TI

AP

11-12

AP

TI

AP

TI

AP

12-13

AP

TI

AP

TI

AP

13-14

AP

TI

AP

TI

AP

14-14:30

TI

TI

TI

TI

16-17

HC

17-18

HC

18-19

HC

TI: Treball Intern, AP: Atenció al públic, HC: Hores convingudes
HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
Dilluns, Dimecres i Divendres
Matí: 10,00h – 14,00h
Dimarts
Tarda: 16,00h – 17,00h
(Hores convingudes)
El ciutadà que vingui a l’OHT, serà atès en primera instància per l’OAC, qui tindrà la informació d’horaris i
serveis que prestarà l’OHT per poder fer aquesta primera atenció al ciutadà.
L’OAC verificarà que els serveis que reclama el ciutadà, són competència de l’OHT. En aquest cas, el dirigirà
cap allà, si l’OHT no el pogués atendre en aquell moment esperarà el seu torn a la sala d’espera.
L’OAC, disposarà també de targetons informatius sobre l’OHT i fulls de sol·licitud d’informació, queixa o
suggeriment per poder fer una millor atenció.
5- CONVENIS
- Conveni de col·laboració entre la Secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge i
l’Ajuntament de Torelló per a la promoció d’habitatge social. 22 de desembre del 2004
- Conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament de Torelló per
la creació d’una Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi. 7 de juny del 2007.
- Conveni de col·laboració i encàrrec de gestió entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant l’empresa pública ADIGSA, adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge i l’Ajuntament
de Torelló, per a la gestió del Programa de Mediació per al Lloguer Social en el municipi de Torelló.
- Pendent de signar: Conveni de col·laboració entre la Secretaria General de Joventut del Departament de
Presidència, i l’Ajuntament de Torelló, per a la promoció de l’accés dels joves a l’habitatge.
6- CATÀLEG DE SERVEIS REGLATS i PROPIS
Pel que fa als serveis que prestarà l’OHT, el catàleg de serveis serà el següent:
(En blanc, els serveis pendents d’implantació a l’obertura de l’OHT)
A. INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT GENERAL SOBRE HABITATGE

3. Gestió del registre únic i
tramitació d’ajust a l’accés
4. Gestió dels habitatges
tutelats
5. Gestió d’habitatges
municipals o concertats

6. Tramitació d’ajuts a la
rehabilitació d’habitatges
7. Tramitació d’ajuts a la
rehabilitació d’edificis

D. MEDIACIÓ

Finestreta única
Observatori local de l’habitatge
C.
REHABILITAC

B. PARC
PÚBLIC

1.
2.

9. Borsa d’habitatges de
lloguer joves
10. Borsa d’habitatges de
lloguer social
11. Tramitació d’ajuts al
pagament de lloguer
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amb operadors

8. Control de l’habitabilitat
els habitatges

12. Cessió d’habitatges
desocupats a ADIGSA

Cal dir que aquests serveis s’oferiran durant el primer any de funcionament de l’Oficina, únicament dins
l’àmbit del municipi de Torelló, serà a partir del segon any que s’obrirà el servei a la resta de municipis de la
Vall del Ges, Oris i Bisaura. (Sant Vicenç de Torelló, Sant Pere de Torelló, Oris, Sora, Montesquiu, Sant
Quirze de Besora, Santa Maria de Besora i Vidrà)
6.A- SERVEIS REGLATS
6.A.1-EN FUNCIONAMENT A L’INICI DE L’OBERTURA DE L’OFICINA
Tal i com es pot veure a la taula anterior es preveu, en un inici oferir els serveis d’informació i
assessorament general en matèria d’habitatge i els relacionats amb la tramitació d‘ajuts al pagament de
lloguer, la borsa de lloguer social i la Cessió d’habitatges desocupats a ADIGSA, així com el control de
l’habitabilitat dels habitatges.
6.A.2- PENDENTS D’IMPLANTACIÓ
Gestió del registre únic i tramitació d’ajuts a l’accés: L’OHT començarà a gestionar el registre únic, quan
aquest s’hagi creat i posat en funcionament, que es preveu que serà aproximadament en mig any.
Borsa jove de lloguer d’habitatges: Pendent de signar conveni amb la Secretaria General de Joventut per
poder posar en funcionament la Borsa.
Tramitació d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges i d’edificis: Aquest servei es pretén posar-lo en funcionament
en la pròxima convocatòria anual d’ajuts degut a la impossibilitat de coordinar l’obertura de l’Oficina amb la
convocatòria d’aquest any.
6.B- CATÀLEG DE SERVEIS PROPIS
6.B.2-PENDENTS D’IMPLANTACIÓ
Observatori local d’habitatge: De l’atenció als usuaris se’n derivarà molta informació que és precisament la
que haurà de servir per establir les bases del què ha de ser l’Observatori Local d’Habitatge.
La intenció de l’oficina és crear un observatori coherent que reculli i reflecteixi les dades que s’obtenen a
partir de la prestació dels nostres serveis
Gestió dels habitatges tutelats: Si bé L’OHT no té previst prestar aquest servei, a nivell de la comarca
d’Osona, es compta amb una entitat (TAC Osona) que sí que disposa d’alguns habitatges tutelats.
Gestió d’habitatges municipals o concertats amb operadors: Està previst que en el termini d’un any i mig
aproximadament la primera promoció d’habitatges municipals estigui acabada, serà llavors un cop adjudicats
els habitatges, quan es portarà a terme la gestió d’aquests.
7- WEB I PUBLICITAT
L’Oficina Municipal d’Habitatge de Torelló, agafa com a imatge pròpia de marca:

Es farà una difusió externa a través de varis mitjans, coincidint amb la posada en funcionament del servei,
(obertura de l’oficina). Aquesta difusió estarà destinada a la població en general i es realitzarà a través de la
premsa local, el web de l’ajuntament, enviament postal de tríptics, penjada de pòsters i una falca a la radio
local.
Per altra banda es realitzaran campanyes publicitàries en moments puntuals com serà en la inscripció per a
les promocions d’habitatges públics, presentació de sol·licituds per ajuts, etc.
8- PRESSUPOST I FINANÇAMENT
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Despeses
L’estimació de despeses corrents anuals, amb les dades disponibles actualment, és la següent:
Concepte
Manteniment Local
Subministres
Responsable Oficina
Administratiu
Material Fungible
Publicitat
TOTAL

Import Imputable OHT
420,14€
285,70€
30.000,00€
12.000,00€
4.000,00€
1.000,00€
47.705,84€

L’estimació de despeses corrents anuals imputables a l'OHT ascendeix a 47.705,84€ (quaranta-set mil setcents cinc euros amb vuitanta-quatre cèntims)
L’estimació de despeses d’inversió inicial, amb les dades disponibles actualment, és la següent:
Concepte
Obres d’adequació
Mobiliari
Equipament Informàtic
Disseny marca publicitària
Difusió obertura oficina
TOTAL

Import Imputable OHT
3.606,15€
1.799,60€
4.337,17€
450,00€
2.000,00€
12.192,92€

L’estimació de despeses d’inversió inicial, imputables a l’OHT ascendeix a 12.192,92€ (dotze mil cent
noranta-dos euros amb noranta-dos cèntims)
Les despeses totals de l’OHT pel primer any ascendeixen a la quantitat de 59.898,76€ (cinquanta-nou mil
vuit-cents noranta-vuit euros, amb setanta-sis cèntims)
Ingressos
La Diputació de Barcelona, a partir de la convocatòria específica per la implantació d'Oficines Locals
d'Habitatge, concedeix als ens locals de la província una subvenció inicial, en virtut del desenvolupament del
Conveni Marc.
Amb motiu d'això les previsions per a l'Oficina d'habitatge de Torelló serien:
Pel suport del disseny i l’activació de l’OHT, suport econòmic, durant els dos primers anys. Aquest es
concreta en la quantitat de:
Ingressos
Concepte
Per despeses corrents
Per despeses d’inversió inicial (50% )

Import Subvenció o conveni
30.000,00€
Màxim fins a 12.000,00€
TOTAL

A més, a partir dels convenis de la Generalitat, es poden estimar els següents ingressos:

Quantitat a
Ingressar
30.000,00€
6.096,46€
36.096,46€
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Ingressos
Concepte

Import
Subvenció o
conveni

Pagament fix per serveis mínims (Dep. Medi
Ambient i Habitatge)
Cèdules
Ajuts a l’accés a habitatges protegits
Ajuts a la Rehabilitació
TEDI’S
Informes Interns d’Idoneïtat (III)
Pagament fix per serveis mínims de la Borsa
(ADIGSA)
Ajuts al pagament del lloguer i RBE
Mediació lloguer social
Seguiment mediació lloguer

Nombres
estimat 2008*

12.000,00€

12.000,00€
36,00€
30,00€
60,00€
30,00€
36,00€

25
0
0
0
0

900,00€
0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
12.900,00€
12.000,00€

12.000,00€
50,00€
450,00€
200,00€

Quantitat a
Ingressar

108
5
0
TOTAL

5.400,00€
2.250,00€
0,00€
19.650,00€
32.550,00€

*Per tal de fer una estimació aproximada del nombre d’expedients que es tramitaran, segons dades facilitades pel
Consell Comarcal d’Osona, referents al nombre de Cèdules tramitades des del Consell Comarcal, durant l’any 2007.
Aquestes dades ens mostren que s’han tramitat 102 cèdules de primera ocupació, 26 cèdules d’habitatges usats i en
quant als expedients de rehabilitació es van tramitar un total de 7 sol·licituds, dels quals, 4 són TEDI i 3 d'Informe
Tècnic d'Idoneïtat.
35
30
25
20
15
10

Cèdules habitatge usat
Cèdules 1a ocupació

5
0

Pel que fa als ajuts al lloguer, tenint en compte, que amb menys d’un mes, s’han interessat més de 20 persones
sobre aquests temes a les dependències de l’Ajuntament i suposant que d’aquestes només s’arribessin a tramitar el
60%, és a dir unes 12 persones al mes, durant el 2008, es podrien tramitar (Sense tenir en compte el mes de Gener,
Febrer i Agost) aproximadament unes 108 ajudes.
9- CALENDARI DE PROCESSOS A ACTIVAR

Abr.09

Mai.09

Mar.09

Feb. 09

Gen.09

Des.08

Nov.08

Oct.08

Set. 08

Jul.08

Ago.08

Jun.08

Mai.08

Abr. 08

Mar.08

Feb. 08

Gen.08

Accions

Des.07
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Recerca Local
Adequació Local
Compra Mobiliari
Creació llocs de treball
Redacció Memòria
Contractació personal
Signatura de Convenis
Formació
Obertura al públic
Obertura resta de la Vall del
Ges
Catàleg de Serveis
Informació i assessorament
Observatori local de l’habitatge
Registre únic i tramitació ajuts
Gestió d’habitatges municipals
Control de l’habitabilitat-cèdules
Tramitació TEDIS i III
Tramitació ajuts reh. habitatges
Tramitació ajuts reh. edificis
Borsa habitatges de lloguer social
Ajut 6000€ per propietaris
Cessió d’habitatges desocupats
Tramitació d’ajuts al lloguer (RBE)

15.- ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ D’UN TERRENY A LA ZONA DE MATABOSCH:
INTERVENCIONS:

Sra. Montse Ayats: Aquesta qüestió del 50% que s’ha afegit, és amb el vistiplau de la
propietat? O es posa com a condició?

Sr. Marc Fontserè: Aquesta última condició s’hi posa, perquè se n’havia parlat, però en el
moment de presentar-ho a la comissió informativa es va ometre.
Cal fer un petit comentari: es tracta d’una parcel·la de 22.000 m² aproximadament a la
vorera del riu Ter, que va des del pont del Pelut fins on s’acaba el canal de Matabosch;
aquesta donació és la continuació del que l’any passat vàrem fer amb la parcel·la de La
Bardissa i que amb el doble objectiu de millorar la qualitat ambiental del poble amb la
recuperació de la flora dels espais riberencs del Ter i l’ordenació dels usos d’aquests
espais per tal que la població en pugui gaudir.
A més cal comentar que aquesta donació està subjecta al compliment d’aquestes dues
condicions, per a les quals suposo que es requerirà un conveni per posar en pràctica
l’esmentada donació.

ACORDS:
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Atès que el Sr. Joan Solà Orriols, en nom i representació de ARNAUS, SOLA I SABORIT, SL,
ha manifestat, mitjançant escrit de data 20 de febrer de2008 (registre d’entrada núm.
1176), la voluntat de cedir a l’Ajuntament de Torelló la finca de la seva propietat inscrita
en el registre de la propietat núm. 2 de Vic, al volum 1702, llibre 147 de Torelló, foli 96 finca
1117.
Atès que l’esmentada finca, segons indica la propietat, “es troba en la llera del riu Ter i en
la mateixa si troba un antic canal industrial amb unes rescloses” i pot ser d’interès per
l’Ajuntament el convertir-la en un espai públic per destinar-la a zona d’esbarjo.
Atès que de conformitat amb els antecedents que consten a l’expedient, l’esmentada
finca era beneficiaria d’una concessió d’aprofitament d’aigües per a la generació de
força motriu, la qual ha estat declarada extingida per l’Agència Catalana de l’Aigua
mitjançant resolució del Director de l’Agència de data 9 de maig de 2007 i que aquesta
circumstància, porta aparellada, la presentació d’un projecte de restitució del medi pel
cas de l’eliminació de les infraestructures de derivació de cabals.
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de 18 de juny de 2008, relatiu a la valoració de la
finca i de les seves càrregues.
Vist l’informe de la secretaria municipal.
Vistos els articles 206.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, i 31 del Reglament de patrimoni dels ens locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
A proposta de la regidoria d’urbanisme, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, acorda:
Primer.- ACCEPTAR la donació, subjecte a condicions, oferta pel Sr. Joan Solà Orriols, en
nom i representació de ARNAUS, SOLA I SABORIT, SL, de la finca de la seva propietat
inscrita en el registre de la propietat núm. 2 de Vic, al volum 1702, llibre 147 de Torelló, foli
96 finca 1117.
Una vegada elaborat el projecte de restitució del medi, amb el vistiplau d’ambdues
parts, els costos de l’esmentada restitució seran al 50% entre l’ajuntament i la part que fa
la cessió.
Segon.- CONDICIONAR l’acceptació de la donació al compliment per part dels cedents
la presentació i lliurament a l’Ajuntament de l’estudi de restitució del medi per a
l’eliminació de les infraestructures de derivació de cabals, en el benentès que l’esmentat
estudi serà de compte i a càrrec exclusivament d’ells.
Tercer.- L’esmentada finca es destinarà a l’ús i gaudi general i conseqüentment tindrà la
qualificació de bé de domini públic.
Quart.- FACULTAR l’alcalde tan amplament com en dret sigui menester pel compliment
dels presents acords i especialment per atorgar l’escriptura pública d’acceptació de la
cessió del bé.
Cinquè.- DISPOSAR que els béns esmentats siguin donats d’alta a l’inventari municipal i en
el Registre de la Propietat.
16.- RATIFICAR UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DICTADA EN DATA 6 DE JUNY DE 2008:
INTERVENCIONS:
Sr. Lluís Bassas: Això és una mica per compensar que ha hagut de deixar de fer unes
hores a la seva feina per poder-les dedicar a l’ajuntament i reforçar l’alcaldia, en què ens
hem de repartir les feines.
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Sr. Jordi Casals: Nosaltres hi donarem suport. A nosaltres no ens fa por parlar de
retribucions als regidors que estan al govern. En el ple en què es va pactar el nou cartipàs
ja vàrem posar damunt de la taula uns dubtes que teníem en quant a retribucions i hi va
haver certs nervis, però a nosaltres no ens fa por i si hi ha una dedicació que ha de
comportar més retribucions i està justificat, ho entenem i en aquest cas està justificat.

ACORDS:
En data 6 de juny de 2008, es va dictar el decret de l’Alcaldia que, sotmès a la ratificació
del ple, s’aprova per unanimitat dels assistents en els termes següents:
Des del passat 19 de maig de 2008, el sr. Miquel Franch Ferrés alcalde president de l’ajuntament de Torelló
es troba en situació d’incapacitat laboral per malaltia. A partir del dia 20 de maig de 2008, el sr. Lluís Bassas
Portús, primer tinent d’alcalde, va assumir la substitució com alcalde accidental. Tanmateix, cal poder donar
suport en les tasques d’alcaldia, per a la qual cosa es fa necessari que una altra persona de l’equip de govern
passi a incrementar la seva dedicació a l’ajuntament fins a la reincorporació del sr. Franch, que es preveu que
serà en breu.
Resulta al mateix temps indispensable procedir a l’establiment del règim de dedicació d’aquest regidor, així
com l’establiment del règim de retribucions i indemnitzacions que tindrà amb caràcter temporal.
De conformitat amb el que disposa l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del
règim Local, i l’article 13 del Reglament d’Organització, Funcionament i règim Jurídic de les entitats Locals,
aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els membres de les corporacions locals tenen dret a
percebre retribucions per l’exercici del seu càrrec, quan el desenvolupin amb règim de dedicació exclusiva,
així com a percebre indemnitzacions per import i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en
concepte d’assistència per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin
part.
Per tot això, i atès que raons d’urgència aconsellen l’adopció d’aquesta resolució, HE RESOLT
PRIMER.- Establir que, amb efectes del dia 9 de juny de 2008 i fins el dia 31 de juliol de 2008, el sr. Pere
Galobardes Molera, que ocupa el càrrec de cap d’àrea, com a responsable de l’àrea de treball d’Economia,
Hisenda, Règim interior i Seguretat, acumularà a les seves tasques ordinàries la de suport a l’alcaldia amb un
increment de la seva dedicació parcial que passarà a ser d’un total de 18 hores setmanals. A partir del dia 1
d’agost de 2008 el sr. Galobardes continuarà amb la dedicació establerta a l’acord del Ple de 28 d’abril de
2008 sobre règim de dedicacions i retribucions dels membres de la Corporació.
SEGON.- Establir que el règim de retribucions del Sr. Galobardes pel període del mes de juny de 2008
serà en total de 1486,89 € i pel mes de juliol de 2008 de 1695,56 €
TERCER.- Publicar íntegrament aquests acords en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler
municipal d’anuncis, per a general coneixement.
QUART.- Notificar aquests acords als membres de la corporació, a la Intervenció municipal i a l’Àrea de
Recursos Humans, per al seu coneixement.”
CINQUÈ.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària que se celebri.

17.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DICTADA EN DATA 2 DE JUNY DE 2008:
INTERVENCIONS:
Sr. Pere Galobardes: En el benentès que estiguem de sort i ens concedeixin aquesta
ajuda, ha de servir entre altres coses per a desenvolupar tot el que són les eines digitals
per a la tramitació d’expedients i la gestió interna d’aquests expedients de l’ajuntament.
Val a dir que és un projecte en què l’ajuntament de Torelló se sumarà al projecte pilot
que lidera la Diputació, junt amb altres municipis de la província de Barcelona i que ha
de permetre la digitalització de gran part dels expedients que tramita l’ajuntament,
començant pels més senzills i anant fent coses més complexes. Això que és diu molt
fàcilment amb poques paraules, a la pràctica és molt més complex degut a què en
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aquest moment no hi ha res sobre el tema; el que pretén això és tornar a començar,
aprofitant les experiències anteriors que s’han dut a terme a la província de Barcelona,
que és el lloc on més se n’han fet i que està més avançat i intentar crear un sistema
d’expedient definitiu que ens permeti avançar en el treball i millorant la celeritat dels
tràmits.

ACORDS:
En data 2 de juny de 2008, es va dictar el decret de l’Alcaldia que, sotmès a la ratificació
del ple, s’aprova per unanimitat dels assistents en els termes següents:
“Vista la resolució de 7 d’abril de 2008 del Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya, per la
qual s’obre la convocatòria de subvencions als ajuntaments de Catalunya per a la modernització de la
prestació dels serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació i
d’aprovació de les bases reguladores, publicada al D.O.G.C. núm. 5116, de 22 d’abril de 2008,
Atès que l’Ajuntament de Torelló vol sol.licitar un ajut al Consorci Administració Oberta Electrònica de
Catalunya dintre de l’esdentada 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 Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya un ajut dintre de la
convocatòria de subvencions als ajuntaments de Catalunya per a la modernització de la prestació dels
serveis públics mitjançant la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per import de
69.500 € (IVA inclòs).
Segon:- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la propera sessió que
tingui lloc.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució als departaments d’Intervenció, urbanisme i règim intern.”
18.- MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS PER A LA UNITAT D’ACCIÓ DEL MUNICIPALISME
CATALÀ:
INTERVENCIONS:
Sr. Jordi Casals: Aquesta moció surt del ple en què es va aprovar que Torelló s’adheria a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i en què tots els grups vàrem manifestar
la unitat del municipalisme i des d’aquí es va demanar que es presentés una moció de
tots els grups i aquesta ho és. Hem consensuat aquest text, que parla del municipalisme i
com que tots hi estem d’acord, que tiri endavant i a veure si d’una vegada per totes,
respectant la pluralitat del municipalisme i realitat municipal de Catalunya, es puguin
arribar a fusionar les dues associacions i no es doni la situació que es pot donar aquí i en
altres municipis, d’haver d’estar adherits a dues associacions que presten els mateixos
serveis, o semblants.
Sra. Montse Ayats: Tal com ha explicat en Jordi, això surt de l’anterior ple; és Esquerra qui
va fer la proposta després d’escoltar les intervencions de tots els grups, de fer una moció i
qui es va encarregar del primer redactat, que posteriorment vàrem consensuar i
l’objectiu, com s’ha dit i es va dir llavors, és que els ajuntaments, com altres organismes i
institucions, ara mateix, tenim dues associacions que ens emparen i que ens ajuden en
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determinats temes com la formació, en determinades lleis, ... d’una banda hi ha
l’Associació Catalana de Municipis i comarques i de l’altra la Federació de Municipis de
Catalunya. Torelló els últims anys havia estat adherit només a la Federació; això vol dir
pagar unes quotes, per rebre aquests serveis i en l’últim ple ens vàrem adherir a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i, per tant, el que demanem és que si les
dues entitats fan gairebé el mateix servei, hauríem d’aconseguir entre tots, l’ajuntament
de Torelló el que fa és demanar que es treballi com han fet altres ajuntaments per
aconseguir aquesta fusió i arribar a una única associació de suport als ajuntaments i, per
tant, hi votarem favorablement.
Sra. Flora Vilalta: Manifestar que estem completament d’acord. Nosaltres creiem que
aquestes dues entitats que estan assessorant i ajudant els ajuntaments haurien de quedar
fusionades en una sola, en primer lloc, perquè ja fa força anys que s’ha instal·lat la
democràcia als nostres pobles i ciutats; que els ajuntaments hem demostrat que en
aquests anys també ens hem fet grans, hem crescut i hem après; que algunes reticències
polítiques que segurament es varen fer al començament, per la qual cosa varen néixer
aquestes dues entitats, crec que ja han d’estar superades, i també per una qüestió
econòmica i, per tant, valdria la pena que es tirés endavant i que això prosperés a curt
termini.
Sr. Lluís Bassas: Nosaltres també creiem que la duplicitat en aquestes coses no és bona i
que una sola veu seria millor per representar els municipis i per als temes de formació, que
a vegades es barregen i es fan per dues bandes diferents i si es fes per un sol camí, les
coses anirien millor.
ACORDS:
Després d’un procés de consens entre els grups polítics municipals, el Ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels assistents, acorda:
REFORCEM LA UNITAT D'ACCIÓ DEL MUNICIPALISME CATALÀ
Des de 1979, any de les primeres eleccions municipals del període postfranquista, els ajuntaments han
jugat un paper fonamental en el redreçament nacional i democràtic de Catalunya. D'aleshores ençà,
l'autoritat política dels ens locals ha augmentat d'una manera notable. Els ajuntaments, com a
administració més pròxima a les necessitats i les inquietuds de les persones, han esdevingut sovint els
portaveus i alhora els receptors principals de les noves aspiracions col·lectives i de les creixents
demandes de millors serveis públics que han anat sorgint al si de la societat.
Aquest paper de lideratge dels ajuntaments, però, no s'ha vist prou reconegut fins ara. En aquest sentit,
són prou coneguts els problemes competencials, de finançament i de reconeixement institucional que
s'arrosseguen, sense acabar-hi de posar remei, des de fa més de vint-i-cinc anys.
Històricament, el municipalisme català té una presència organitzativa plural i, doncs, cal esmerçar tots
els esforços necessaris a fi d'assolir acords puntuals i eixamplar els punts de trobada tan com sigui
possible. No és en va que la unitat d'acció del municipalisme és una reivindicació molt sentida pels
alcaldes i alcaldesses i càrrecs electes locals catalans.
És per tot això que el Ple Municipal de Torelló, per unanimitat dels assistents, acorda:
1.
2.
3.

REFERMAR la necessitat de treballar activament i aconseguir avenços en el camí de la unitat d'acció del
municipalisme català.
INSTAR l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC) a què facin els esforços necessaris perquè en un futur pròxim es pugui aconseguir la
fusió d'ambdues entitats municipalistes catalanes.
NOTIFICAR aquests acords a l'ACM i a la FMC, perquè ho facin extensiu a tots als ajuntaments que
formen part d’aquestes entitats municipalistes.

50

19.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT PER AL 2008:
ACORDS:
En l’estructura organitzativa de la Corporació s’han produït canvis des de la darrera
aprovació de la plantilla i de la relació de llocs de treball que cal que tinguin la seva
traducció i adaptació en els referits instruments de planificació i organització.
El Consell Comarcal d’Osona va comunicar a l’ajuntament de Torelló el passat 26 de
maig que el Departament d’Acció Social i Ciutadania ha ampliat una línia de
finançament pel reforç els equips d’atenció primària i una altra de suport especial de
reforç per l’aplicació de la llei de la Dependència i realització dels PIA. En aquest sentit a
la UBASP de l’ajuntament de Torelló li correspon un increment d’1 treballador social amb
la corresponent aportació econòmica per tal que es pugui acostar a l’objectiu de tenir
un treballador social per cada 5000 habitants. Per tal de poder portar a terme aquesta
ampliació es fa necessari prèviament modificar la plantilla i la relació de llocs de treball
creant el lloc de treball a la plantilla i incrementant la dotació a la relació de llocs de
treball.
Per resolució de l’alcalde de data 29 de maig de 2008 es va adscriure amb efectes de 2
de maig de 2008 una treballadora familiar al lloc de treball d’auxiliar de neteja de l’edifici
municipal de la Cooperativa de conformitat amb les circumstàncies que consten a
l’expedient. En la mateixa resolució es fa la previsió de regularitzar aquesta nova situació
en els preceptius instruments de planificació del personal.
Vist l’article 52.2.j) 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, que estableix que el Ple és l’òrgan
competent per a aprovar la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball.
És per tot això que a proposta de la comissió informativa d’hisenda, el ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer: APROVAR la modificació de la plantilla de l’ajuntament següent:
Personal laboral:
- Crear una plaça nova reservada a personal laboral fix amb la denominació de
treballador o treballadora social, amb la titulació exigida per a l’accés de diplomat
en treball social, i categoria professional assimilable al grup A2 del personal funcionari,
i nivell de destí 19.
- Crear una plaça nova reservada a personal laboral fix amb la denominació d’auxiliar
de neteja de les dependències municipals, sense requisit de titulació i nivell de destí 7.
Segon: APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Torelló:
ÀREA DE SERVEIS A LA PERSONA
- Incrementar la dotació d’efectius del lloc de treball de treballador o treballadora
social que passa de 2 a 3.
ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA
- Incrementar la dotació d’efectius del lloc de treball d’auxiliar de neteja que passa
de 2 a 3.
Tercer.- EXPOSAR-LO al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Quart.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor a partir de la data de la
seva publicació definitiva.
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20.- DELEGACIÓ DE FUNCIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I A L’ALCALDIA.
INTERVENCIONS:
Sr. Jordi Casals: Nosaltres no veiem clara la delegació d’alguns punts, com és
l’aprovació dels convenis i l’aprovació de mocions; el principal plec d’aquestes
atribucions i tenint en compte que en la junta de Govern Local no tenen dret a vot,
sinó que només hi tenen veu i hi estan com a convidats i en el ple solament
s’informaria. L’oposició rebatríem com a simples informadors. Si hi hagués una major
planificació en el tema dels convenis i de les mocions, creiem que es podrien aprovar
en els plens que pertoquen.
Nosaltres, si es retiressin aquests dos punts hi podríem donar suport i, si no i com
m’imagino no es poden votar aquests punts per separat, no hi podríem donar suport.
Sr. Pere Galobardes: Justament el que busca això és agilitar i mantenir transparència,
perquè no és tant fàcil dir que es podran presentar pel ple que toca, sinó que depèn
de mil factors; aquí el que dóna és una pote4stat a un òrgan per tal que, en definitiva,
tramiti la major part de documents que ajudin a tirar endavant el temps entre ple i ple.
La Junta de Govern Local, a part de la constitució formal, a Torelló sempre hi han
participat tots els grups polítics i, per tant, tothom hi podrà dir.
Sr. Jordi Casals: Només dir que els altres punts, que si que anirien més en el tarannà per
poder agilitar sobretot més qüestions de l’ajuntament, nosaltres ho veiem bé, però en
aquests casos, que son més que simples gestions administratives, no ho acabem de
veure clar. Nosaltres ja hi som, però no tenim dret a vot... i ja sabem que s’ha fet en
alguns casos.
Sr. Pere Galobardes: De fet, avui hem aprovat una moció que és la primera que va
aprovar una Junta de Govern i l’hem ratificat; de fet, no ha canviat gaire res en el que
estàvem treballant i el que proposem actualment.
Sr. Jordi Casals: Si, la qüestió és que aquí ho reglamentem i nosaltres no trobem
correcte que a les Juntes de Govern Local es passin aquestes mocions. Una altra cosa
és que nosaltres no votarem en contra d’una moció aquí i, a més, que només
s’informa. La qüestió és la reglamentació: a partir d’ara si que es podrà fer i es pot fer
en moltes circumstàncies, ja sigui ara o més tard.
Sra. Montse Ayats: Nosaltres entenem que això és posar sobre el paper el que portem
fent a la pràctica durant 9 anys, com a mínim, els que fa que soc regidora. És veritat
que el nivell de participació de l’oposició en un i altre organisme és diferent, però
també entenc que l’equip de govern procurarà fer el que s’ha fet fins ara, que és
només aquelles mocions que no tindrien –com la que hem refrenat avui en la primera
proposta-, que és que tenia relació amb un dia molt concret, el 28 de juny i entenc
que no es pugui haver posat en el ple del mes de maig. Per tant, entenc que l’equip
de govern continuarà en aquesta mateixa línia de passar només per la junta de
govern allò que sigui estrictament per temes que per dates no sigui possible fer-ho
d’una altra manera. Esperem-ho!
Sr. Lluís Bassas: Aquesta és la intenció.
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Sra. Cristina Sala: Jordi, jo entenc que el text diu exactament això: aprovació de
mocions quan per la seva vigència temporal no coincideixi amb la convocatòria del
ple; per tant, la intenció era aquesta i jo crec que amb el propi text aquest punt queda
clar i només és per reglamentar aquesta situació que veníem portant amb certa
normalitat.
Sr. Jordi Casals: Bé: les intencions passen i les reglamentacions es queden...

VOTACIÓ:
•
•
•

Vots favorables: 13 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ICV-CdG)
Vots desfavorables: 2 (dels regidors del grup municipal d’ERC-AM)
Abstencions: 0

ACORDS:
Atès que d’acord amb l’article 52.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de municipal i de règim local de Catalunya, s’assignen
al Ple un seguit d’atribucions.
Atès que d’acord amb l’article 52.4 del mateix cos legal, el ple pot delegar, entre
d’altres, l’exercici de les funcions esmentades a l’alcalde i a la Junta de Govern Local.
Atès que la sol·licitud, tramitació i justificació de subvencions, així com l’aprovació de
convenis i de certificacions precisen ser adoptats en moltes ocasions amb criteris de
celeritat per tal de facilitar la gestió de les actuacions que s’hi contemplen i que cal
clarificar davant dels organismes competents que aquesta competència recau en la
Junta de Govern Local, en aquells casos en què sigui necessari.
Atès que d’acord amb el principi d’eficiència i d’economia, es planteja la necessitat
que determinades funcions, no recollides expressament en el llistat d’atribucions,
puguin ser delegades en la Junta de Govern Local d’aquesta corporació, la qual es
reuneix setmanalment, la qual cosa fa més àgil l’adopció d’acords en relació a les
facultats esmentades, facilitant l’execució de determinats acords.
Atès que d’acord amb l’article 57 del mateix cos legal, la delegació d’atribucions del
ple a la Junta de Govern Local requereix l’acord adoptat per majoria absoluta del
nombre legal dels membres de la corporació.
Vist així mateix el contingut de l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP), en el que es refereix a la facultat de declarar i
aprovar l’inici dels expedients de contractació.
A proposta de la regidoria de serevis i recursos humans, el ple, per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Delegar en la Junta de Govern local les facultats i atribucions següents:
-

La sol·licitud, tramitació i justificació de tota classe de subvencions que
formuli aquest ens local.
L’aprovació dels convenis en què participi i subscrigui aquest
ajuntament.
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L’aprovació de totes les certificacions d’obres independentment de la
seva quantia i de l’òrgan que hagi adjudicat l’obra o instal·lació, el
servei o el subministrament.
- L’exercici de les accions administratives i judicials, i també declarar la
lesivitat dels actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament,
en matèries de la competència respectiva.
- L’aprovació de mocions, quan per la seva vigència temporal, no
coincideixi amb una convocatòria del Ple
- La resolució d’expedients de responsabilitat patrimonial, quan la seva
quantia sigui inferior a 12.000,00 €
Segon.- Disposar que de tots els acords adoptats per la Junta de Govern Local en virtut
d’aquesta delegació se’n doni compte al Ple.
Tercer.- Delegar en l’Alcalde-President la facultat d’iniciar els expedients de contractació.
-

21.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ.
INTERVENCIONS:
Sr. Jordi Casals: Nosaltres, en la mesura del que sigui possible, proposaríem que, tot i que
celebrem que es reglamenti d’aquesta manera i que els partits de l’oposició o el
principal partit de l’oposició hi sigui present, però en aquest aspecte, en què només hi és
present el principal partit de l’oposició, nosaltres creiem que fora bo que el principal
partit de l’oposició també pogués delegar en altres partits que puguin estar a l’oposició.
Sr. Pere Galobardes: Aquí el que pretenem, en primer lloc és donar compliment a un
precepte legal, que doni estabilitat i transparència a tots els processos; això a més ajuda
agilitar procediments dins de l’àmbit que nosaltres podem actuar.
No hi ha d’haver cap problema en canviar aquest redactat per tal que es pugui delegar
en un altre grup. Pot recollir-ho el secretari?
Sra. Montse Ayats: Per la part que em toca, entenc que s’hauria de reglamentar
d’aquesta manera aquesta delegació. Què vol dir que quan no pot anar-hi esquerra hi
va iniciativa Ciutadans del Ges? D’alguna manera ha de quedar endreçat això, perquè
si no, pot ser una mica xauxa.
Previ debat, es consensua que el redactat que consti a l’acord sigui el següent:
“Vocal segon titular: El portaveu del grup polític majoritari que no forma part de l’equip
de govern
Vocal segon suplent: Un membre d’un grup polític que no forma part de l’equip de
govern designat pel portaveu del grup majoritari que no forma part de l’equip de
govern.”
Sra. Montse Ayats: Que quedi clar que com a grup no ens fa cap por assumir
determinades responsabilitats, però si que és important que això suposa –entenc jo- un
volum important de treball, o no, i que en tot cas d’alguna manera t’hi has de
comprometre amb les possibilitats que tens: un grup que només té un representant a
l’ajuntament ha de participar amb en quantitat increïble de qüestions i simplement ens
sembla bé que s’hagi fet la proposta, ens sembla bé que es reculli, però també tenim clar
les nostres limitacions per participar en les coses.

54

ACORDS:

Vistos els articles 295 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP), 5 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RTRLCAP) i 276.1 del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (TRLMRLC) i la Disposició Addicional Segona, apartat 10,
de la LCSP.
Atès que és convenient fixar el nombre i la composició dels membres que han d’integrar
la Mesa de contractació per tal de facilitar la gestió dels procediments de contractació i
designar a la vegada els corresponents suplents.
El ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Fixar en cinc els membres que han d’integrar la mesa de contractació d’aquest
Ajuntament.
Segon.- Disposar que aquesta mesa estigui constituïda pels membres següents:
President: L’Alcalde de l’Ajuntament
President suplent: El regidor en qui delegui l’Alcalde de l’Ajuntament
Vocals:
Vocal primer titular: El Regidor d’Obres i Urbanisme
Vocal primer suplent: El Regidor d’Hisenda
Vocal segon titular: El portaveu del grup polític majoritari que no forma part de l’equip de
govern
Vocal segon suplent: Un membre d’un grup polític que no forma part de l’equip de
govern designat pel portaveu del grup majoritari que no forma part de l’equip de govern.
Vocal tercer titular: El secretari de l’Ajuntament
Vocal tercer suplent: Un funcionari designat pel secretari
Vocal quart titular: La interventora de l'Ajuntament o un representant de la Intervenció
Vocal quart suplent: Un funcionari de la Intervenció designat per la Intervenció
Secretari: Un funcionari dels serveis jurídics de l’Ajuntament, que actuarà amb veu però
sense vot.
Les persones que ostentin en cada moment aquests càrrecs seran les que integraran la
mesa de contractació, la composició de la qual tindrà durada indefinida mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
Tercer.- Aprovar les següents normes de funcionament de la mesa:
a) Els membres designats en aquest acte intervenen en tots els contractes tramitats per
aquest Ajuntament en què és preceptiva la participació de la mesa d’acord amb la
LCSP i la resta de normes aplicables.
b) La mesa es reuneix a iniciativa del president sense necessitat de convocatòria escrita
ni ordre del dia.
c) Els membres de la mesa no poden abstenir-se de votar, i han de formular vots
particulars quan s’escaigui.
d) La proposta que formuli la mesa ha de tenir la forma de proposta d’acord o de
resolució per a l’òrgan de contractació. En els procediments negociats sense
publicitat, quan aquesta mesa sigui convocada pel president, atès el seu caràcter
facultatiu, a l’acta d’obertura de pliques s’ha de fer constar la relació dels licitadors
per ordre de preferència i a la proposta de la mesa s’ha d’annexar un informe que
ha de contenir la mateixa relació, i almenys una justificació d’aquest ordre,
proporcionada a la importància quantitativa i/o temporal del contracte.
e) El secretari de la mesa no tindrà la condició de vocal de la mesa.
f) L’assistència a les sessions de la mesa de contractació no dóna dret a percebre
assistències, si no és que per causa justificada o se celebrin fora de l’horari de treball
habitual. En aquests casos les assistències per cada sessió són les de categoria
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cinquena previstes a l’annex IV del Reial Decret 236/1988, de 4 de març, amb les
actualitzacions corresponents.
g) Per als casos que no preveu aquest punt s’apliquen analògicament les normes per
a la formació de la voluntat del Ple dels ens locals que estableix el TRLMRLC.
Quart.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més
eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la designació de les persones
que en virtut dels nomenaments efectuats hagin de composar en cada moment la
mesa de contractació.
22.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA:
ACORDS:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’urbanisme, a proposta
del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització núm. 220050015938 aprovada en el Ple de
l’Ajuntament del dia 27 de desembre de 2005, per import de 1.239,46 €, amb abonament
a la partida 301-432-601.00.01 (Projecte: 2005-2-301-2-1) del pressupost de despeses de
l’any 2005.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.

23.- APROVACIÓ DE DESPESES:
ACORDS:
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 assistents, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i imports
que igualment s’indiquen:
I-Regidoria: Cultura.
Interessat: Josep Soler Carbonell
Concepte: Beca Segimon Serrallonga.
Import: 15.000,00 €
Partida: 101-451-227.06.00
Observacions: El pagament s’hauria de fer en tres terminis:
• El 1er, un cop s’acrediti l’admissió al centre d’estudis.
• El 2on., en el mes de setembre de 2008.
• El 3er., en el mes de desembre de 2008.
II-Regidoria: Promoció econòmica, comerç i turisme.
Interessat: Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges
Concepte: Aportació any 2008.
Import: 30.000,00 €
Partida: 204-721-467.00.00
III-Regidoria: Règim intern i administració pública.
Interessat: Ferrer & Ojeda, consultores en seguros
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Concepte: Assegurança de responsabilitat civil del Municipi, del dia 1 de juliol de 2008 al
30 de juny de 2009, inclòs el suplement per diables i correfoc..
Import: 20.260,78 €
Partida: 208-121-224.00.03
IV-Regidoria: Urbanisme
Interessat: La Vola Companyia de Serveis Ambientals SAL.
Concepte: Elaboració del contingut i disseny dels documents visuals, sonors, escrits o de
qualsevulla altra mena, que constituiran la museïtzació del Museu de la Torneria de la Vall
del Ges, així com la redacció del projecte bàsic i del projecte executiu per a l’execució
de les obres i instal·lacions necessàries per adequar temàtica i estèticament l’edifici de la
Torneria Vidal com a seu del museu.
Import: 69.994,40 €
Partida: 301-432-622.00.00
Projecte: 2008-2-301-9-1
V-Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: SOREA
Concepte: Adequació i automatització dels dipòsits d’aigua potable, part corresponent
a l’exercici 2008..
Import: 16.800,00 € (IVA a part)
Partida: 306-441-633.00.00
Projecte: 2008-2-306-6-1
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als departaments de
l’Ajuntament que corresponguin.
24.- APROVACIÓ DE SUBVENCIONS:
ACORDS:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
el regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses de les subvencions que es relacionen a continuació, pels
conceptes i imports que igualment s’indiquen:
I-Regidoria: Cultura.
Interessat: Deixebles de Sant Feliu.
Concepte: Resta de la subvenció per les activitats de l’any 2008, segons conveni vigent.
Import: 44.000,00 €
Partida: 101-451-489.00.00
Codi: 1010810
II-Regidoria: Cultura.
Interessat: Colla Gegantera de Torelló.
Concepte: Resta de la subvenció per les activitats de l’any 2008, segons conveni vigent.
Import: 24.800,00 €
Partida: 101-451-489.00.00
Codi: 1010811
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades. El beneficiari disposa de
sis mesos a comptar des de la recepció de la notificació per a acceptar l'ajut i comunicar
la seva acceptació a l'Ajuntament, segons model previst a l'efecte.
25.- AUTORITZACIÓ D’UNA DESPESA:
ACORDS:
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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 assistents, acorda:
Primer.- AUTORITZAR la despesa que es relaciona a continuació, pel concepte i import
que igualment s’indica:
Regidoria: Esports.
Concepte: Renovació del paviment sintètic del pavelló municipal.
Import: 82.627,03 €
Partida: 102-452-632.00.00
Projecte: 2008-2-102-4-1
Programa: ESP02
Segon.- NOTIFICAR el present acord al departament d’esports.
26.- APROVACIÓ D’UNA DESPESA DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM:
ACORDS:
D’acord amb els documents de despesa que ha presentat el Patronat Municipal del
Teatre Cirvianum, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la despesa que es relaciona a continuació, pel concepte i import que
igualment s’indica:
Interessat: Serveis de l’espectacle Focus S.A.
Concepte: Contractació de l’espectacle “Oscar, una maleta, dues maletes, tres
maletes” pel dimarts dia 29 de juliol a les 9 del vespre dins els actes de la Festa Major 2008.
Import: 13.340,00 €
Partida: 101-451-226.07.00
Programa: TEA03
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
27.- APROVACIÓ D’UNA DESPESA DEL PATRONAT DE LA RÀDIO MUNICIPAL DE TORELLÓ:
ACORDS:
D’acord amb els documents de despesa que ha presentat el Patronat de la Ràdio
Municipal de Torelló, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i imports
que igualment s’indiquen:
Interessat: AEQ Professional Broadcast
Concepte: Subministrament d’un servidor d’emissió i sistema ML310 G5 i llocs d’emissió
d’àudio MASPRO.
Import: 15.029,50 € (IVA a part)
Partida: 101-121-626.00.00
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
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28.- APROVACIÓ D’UNA DESPESA PLURIANUAL:
ACORDS:
Vist el document de despesa presentada per la regidoria d’educació per tal d’autoritzar
una despesa de caràcter plurianual per portar a terme les obres incloses en el projecte
de la Llar d’infants “La Cabanya”.
Vist l’informe d’intervenció respecte a l’estat del finançament de l’obra.
Vist que en la proposta presentada per la regidoria d’urbanisme d’aquest Ajuntament, es
compleixen els requisits establerts a l’article 174 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i a l’article 79.1
del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol Primer del Títol
Sisè de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, a proposta del regidor d’hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:
Primer.- AUTORITZAR la despesa per import d’1.148.492,07€ per l’execució de les obres
incloses en el projecte de construcció de la Llar d’Infants “La Cabanya”, corresponents a
l’anualitat 2008, amb càrrec a la partida 108-422-622.00.00 (Projecte:2008-2-108-1-1) del
vigent pressupost de despeses.
Segon.- AUTORITZAR la despesa per import de 267.487,71 € en concepte de 2a. anualitat
per les obres incloses en el projecte de la Llar d’Infants “La Cabanya”, amb càrrec al
proper exercici pressupostari de 2009, import que representa el 23,29 per cent de l’import
de la 1a. anualitat, essent per tant inferior al percentatge màxim establert legalment per
aquesta anualitat que és del 70 per cent.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
29.- CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA PER PART DEL PATRONAT MUNICIPAL
DEL TEATRE CIRVIANUM.
INTERVENCIONS:
Sr. Pere Galobardes: Això és una renovació i ampliació de la pòlissa de crèdit que té el
teatre Cirvianum i es deu bàsicament al decalatge que hi ha entre els pagaments i els
ingressos. Hi ha hagut un canvi en la tramitació de les subvencions i en alguna de les
subvencions privades de mecenatge, tot i que en principi no se’ns ha de produir, perquè
aquest juliol programem a l’avançada.

ACORDS:
Pel Decret de la Presidència de data 9 de maig de 2008 s’inicia l’expedient per
concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini pel Patronat Municipal del
Teatre Cirvianum.
El descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments
ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini
per un import màxim de 100.000,00 €.
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Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la del Banc
Bilbao Biscaia Argentaria., amb les següents condicions financeres:
 Crèdit màxim autoritzat:
100.000,00 euros.
 Tipus d’interès i marge:
Euribor a 90 dies + 0,18.
 Termini:
1 any a partir de la data de signatura.
 Comissions:
Exempta.
 Fedatari públic:
El Secretari del Patronat.
La intervenció ha emès el corresponent informe relatiu a la procedència, condicions i
legalitat de l’operació que s’ha de concertar.
La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha emès un dictamen favorable.
D’acord amb l’article 51 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, per atendre necessitats
transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.
L’Ajuntament té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
Donada la condició d’operació extrapressupostària de l’operació de tresoreria o préstec
a curt termini (regles 244 IC i 157 ICS), la concertació d’aquesta operació de tresoreria,
d’acord amb l’article 52.1 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, s’ha regit per l’article 9
de la Llei 13/95, de contractes de les administracions públiques, com a contracte privat
sotmès al dret administratiu en la seva preparació i adjudicació. Un cop tramitat
l’expedient de contractació per procediment negociat, la mesa de contractació ha
proposat l’adjudicació de l’operació de tresoreria a l’entitat financera Banc Bilbao
Biscaia Argentaria.
L’import de l’operació de crèdit a curt termini projectada suposa el 28,48% dels recursos
ordinaris del pressupost; per tant, hi és d’aplicació l’article 47.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, que preveu que quan el percentatge
assenyalat és superior al 10% per aprovar l’operació de crèdit cal el vot favorable de la
majoria absoluta del nombre legal de membres del Ple de la corporació.
Per tot això, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el
ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini, amb
el Banc Bilbao Biscaia Argentaria, per un import de 100.000,00 €, que s’ha de cancel·lar
en un termini màxim de 12 mesos.
Segon.- Aprovar les condicions financeres, respecte a l’operació esmentada en el punt
primer del present acord, següents:
 Crèdit màxim autoritzat:
100.000,00 euros.
 Tipus d’interès i marge:
Euribor a 90 dies + 0,18.
 Termini:
1 any a partir de la data de signatura.
 Comissions:
Exempta.
 Fedatari públic:
El Secretari del Patronat.
Tercer.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit a curt
termini resta garantit per l’Ajuntament de Torelló.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers dies del mes
següent a la formalització.
Cinquè.- Facultar l’alcalde accidental per formalitzar l’operació de préstec amb l’entitat
financera Banc Bilbao Biscaia Argentaria.
30.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.
INTERVENCIONS:
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Sra. Montse Ayats: Voldríem respecte a les modificacions de despeses que es fan, n’hi ha
que estan relacionades amb retribucions de personal, però n’hi ha algunes relacionades
amb la regidoria d’educació; a la comissió de serveis a les persones, que és el que es fa
abans del ple, se’ns va informar que aquestes partides tenien a veure amb el fet que
s’hagi traslladat l’escola Vall del Ges a la zona de Matabosch, mentre durin les obres;
m’agradaria que quedés constància d’una qüestió i també ens agradaria fer una
pregunta: la constatació té relació amb el fet que us comentava, que s’ha optat
finalment per traslladar l’escola Vall del Ges a la zona de Matabosch, per executar les
obres amb més seguretat –se’ns va dir-; no volem qüestionar de cap manera el sistema
d’organització de les obres; va quedar clar en el consell escolar municipal que hi havia
un consens entre les administracions –la Generalitat, l’ajuntament i també la comunitat
educativa, els pares i els professors- que d’alguna manera han fet mans i mànigues per
poder traslladar l’escola en aquest espai i on s’impartirà el curs 2008-2009, però ens
sembla que no és, o ens sorprèn la manera com s’ha produït tot això i que demostra una
manca de planificació important per part de l’administració del departament
d’Educació. La primavera de 2006, el Pescallunes –que és la revista de l’ajuntament- va
publicar que anunciava que ben aviat es farien les obres de millora de l’escola Vall del
Ges i fins i tot apuntava que potser no s’hi podria fer el casal d’aquest estiu; el gener de
2008 encara no s’havien començat ni s’havien licitat; nosaltres vàrem fer una pregunta al
ple i se’ns va acusar de crear alarma social, però en tot cas, ja sigui per casualitat o no,
en aquell moment poc després el varen licitar les obres i, per tant, es va començar el
procés. Ens sorprèn que no sigui fins una setmana abans de començar les obres, quan ja
s’han licitat i, per tant, se suposa que s’han planificat com es faran, s’han fet els estudis
corresponents de seguretat, que van lligats a cadascuna de les intervencions o obres
qualsevulles, que no sigui fins aquest moment que es decideixi canviar el sistema: en
aquell moment el que es plantejava inicialment era fer-ho per fases i que l’escola s’anés
desplaçant mentre es fa una fase anar a l’altra banda; això suposa, evidentment, una
gran molèstia; ja ens sembla bé que s’hagi buscat una alternativa, però ens sorprèn que
això no es decideixi fins gairebé una setmana abans de començar les obres i, d’altra
banda, que això ho haguem de saber per la premsa –com ja ho vàrem comentar a la
regidora en el consell escolar municipal- i ens sembla que ha de quedar constància de la
manca de planificació.
I la pregunta és: si no ho tenim mal entès, aquest espai on s’ubicarà durant aquest curs el
que serien els barracots per a l’escola, en el novembre de 2006 es va parlar de
l’ampliació del tanatori, de fer una sala de vetlles per a les cerimònies que no són
religioses i ens agradaria saber si és en aquest mateix espai i, per tant, això voldrà dir
retardar aquest servei que es vol oferir als ciutadans de Torelló, o estem parlant d’un altre
espai.
Sra. Flora Vilalta: El que no hi ha hagut en cap moment, per part de l’empresa GISA, és
improvisació; tampoc per part de l’empresa concessionària; tampoc per part de
l’arquitecte que ha dissenyat la reforma i ampliació. La cosa estava completament
lligada, tal com havia de ser; com has dit molt bé, es preveia fer-ho per fases; es preveia
tot el tema de la seguretat i es preveia també que en aquestes fases, per tal de buidar les
aules on s’havia de començar a actuar, els alumnes que estaven en aquelles aules
s’havien de traslladar en uns mòduls prefabricats que s’instal·laven en el pati. Un cop
exposat tot això, que ja estava completament lligat i sense cap mena d’improvisació, en
la reunió que es produeix en què assisteix la direcció del centre i també l’AMPA del
centre, es veuen un seguit d’inconvenients; segurament són inconvenients que les
empreses promotores no els veuen, però si els que dia a dia estan amb els nens, que són
els mestres, i també els pares, que en aquestes qüestions de seguretat i que els alumnes
puguin estar durant uns mesos el millor possible, crec que són molt sensibles i tenen tot el
dret a ser-hi; en aquesta reunió es plantegen un seguit de qüestions que arriben a què es
porti a terme una segona possibilitat que no estava contemplada per cap de les parts: la
segona possibilitat és plantejar-se que si les coses no es fan per fases, és a dir, l’empresa
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pot actuar en la seva totalitat en l’obra, el temps d’actuació es redueix; en segon lloc, si
en el propi pati no s’hi instal·len mòduls prefabricats, no l’estem empatitint i els alumnes
segueixen gaudint d’espais: a més, malgrat s’actués en fases, el tema de sorolls i molèsties
que es causen durant unes obres d’aquestes mesures eren inevitables i era molt probable
que en una classe s’estigués fent actuacions de tipus d’obra i a la classe del costat s’hi
estigués fent classe. Els pares de l’AMPA i l’equip directiu plantegen trobar una altra
possibilitat i en el moment en què això es planteja, l’empresa diu que hi ha possibilitats,
però cal la disponibilitat d’un terreny amb la qual cosa podem buidar tota l’escola i
instal·lar-la provisionalment durant un any en un lloc i podem actuar, amb la qual cosa el
temps d’execució és més curt, les mesures de seguretat no han de ser tan estrictes com si
hi ha alumnes a dins i, per tant, hi ha un seguit d’avantatges que valoren les parts
implicades. En aquesta valoració, una vegada es visita in situ quin seria l’espai possible
que l’ajuntament tindria disponible i que a més estigui a la vora de l’actual centre –
perquè no farem que totes les famílies es desplacin d’una banda a l’altra- una vegada
estudiades per GISA i per l’empresa adjudicatària aquesta possibilitat i demanen a
l’ajuntament si pot fer un sobreesforç, un esforç que no estava contemplat i que mai
ningú havia pensat que arribaria així, de poder fer això.
Hi ha una demanda molt forta per part de l’AMPA i de l’equip directiu del centre per tal
que tots aquests inconvenients que s’han plantejat es puguin evitar; ens agradaria poder
estar tots junts en un sol edifici i ens agradaria disposar d’uns espais lliures de tot el que són
els materials que comporta l’obra, les grues que haurien d’estar a la banda de fora del
propi edifici i un seguit de coses que ells no s’havien imaginat i, per tant, l’ajuntament
sensible al fet que les famílies es trobin còmodes i segures i que l’equip directiu i el claustre
pugui treballar d’una manera més agradable, vàrem dir que tiràvem endavant amb
aquesta proposta i que, per tant, tiràvem endavant la cessió d’aquest terreny durant un
any –que és el que han de durar les obres- i a més, farem un esforç doble, que seria
poder-ho deixar en les condicions necessàries per a la instal·lació d’aquests mòduls.
Vosaltres sabeu –i a tu Montse no t’ho he d’explicar- que l’ajuntament de Torelló sempre
ha estat sensible a tot el que ha estat la part educativa i, per tant, l’esforç econòmic que
això ens representa es fa de bon grat.
Pel que fa al tema de l’ampliació del tanatori, si que és veritat que hi ha d’haver una
ampliació, però en aquests moments nosaltres considerem que és prioritari que els
alumnes puguin estar en aquest lloc i, per tant, aquesta ampliació pot esperar un any
tranquil·lament.
Sra. Montse Ayats: Per tant, entenem que és per un curs, com es plantejava... ja ho he dit
des d’un començament: com a grup ens sembla molt bé que s’hi destinin aquests
recursos; ens sembla molt bé la sensibilitat de l’ajuntament i de la regidoria d’educació
per les escoles i ens sembla molt bé que s’hagi escoltat la direcció i l’AMPA del centre. No
en dieu manca de planificació, però si que sorprèn, o referma una mica la idea que a
vegades les coses, fetes sobre un plànol i des de la distància, potser no s’acosten prou al
que tocaria, és a dir, que potser el que s’havia d’haver fet, és el mes de gener convocar
els pares i la direcció del centre, que han demostrat que han fet servir el sentit comú i una
sèrie de qüestions que són importants en qualsevol projecte i, en tot cas, el tanatori, si
estem parlant d’un any, entenem que és un temps prudencial per esperar i mentre
suposo que es poden anar activant processos que puguin fer que aquesta activitat pugui
funcionar en un termini prudent de temps.
Sr. Pere Galobardes: Això és el que et volia aclarir: l’ampliació del tanatori no s’ha aturat;
segurament tots els passos i redacció del projecte, si no ens ocupa un any poc hi faltarà i,
per tant, l’activitat pot ser paral·lela.
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Sr. Jordi Casals: Nosaltres no entrarem en la despesa, que trobem correcte que es faci
per donar resposta a una situació; ara bé, mirant les modificacions i baixes de despesa, hi
ha una partida que no ens ha sorprès que s’hagi reduït entre un 12-15%, que és la
d’activitats de joventut: quan es va aprovar el pressupost, us vàreu posar la medalla que
s’havia incrementat molt aquest pressupost i nosaltres ja vàrem dir que no hi havia una
planificació en matèria de joventut –perquè no hi ha el pla local de joventut- i també
vàrem demanar quines actuacions es volien fer amb aquest augment i tampoc se’ns va
informar, perquè segurament no hi ha les actuacions planificades i ens temem que no
serà la primera vegada que quan s’hagi de fer una modificació del pressupost, quan hi
hagi la necessitat, sigui aquesta partida la que pateixi retallada.
Sr. Pere Galobardes: Jo només vull agrair a tots els regidors –i en aquest cas especial a en
Manel- la sensibilitat que hi ha quan surt un imprevist, quan surt un tema que no està
previst en pressupost, a l’hora de facilitar recursos que els són propis per atendre coses
que l’ajuntament considera que són urgents i que entenc que Torelló considera que són
urgents. Per tant, aquesta vegada li ha tocat a en Manel i en una altra ocasió pot tocar a
qualsevol altre regidor, amb la meva desagradable visita o trucada dient que necessito
diners que tu tens consignats, perquè una de les premisses que aquest ajuntament intenta
sempre, és ser el més rigorós i complidor possible amb el pressupost, perquè entenc que
és la millor virtut que té per tal que any rere any, tingui un pressupost actiu i a més, fiable.
Sr. Jordi Casals: Entenc que hi ha d’haver solidaritat entre companys de govern, però
també entenc que la solidaritat és molt més fàcil exercir-la, segons algunes situacions i
segurament una partida que ha crescut amb actuacions que no estan planificades, és
molt més fàcil retallar-la.

ACORDS:
Expedient núm. 3/2008, 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 18 de juny 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

Consignació Proposta de Consignació
inicial
baixa
definitiva

Nom

103-464-226.08.00 Activitats joventut i infància
108-422-625.00.00 Mobiliari i
públiques

estris

escoles

35.000,00 €

4.411,37 €

30.588,63 €

9.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €
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108-422-632.00.00 Millora d’edificis
públiques

escoles

6.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

bàsiques
206-121-120.00.00 Retribucions
personal funcionari adm.
Gral.

138.200,88 €

3.523,20 €

134.677,68 €

206-121-121.00.00 Retribucions
complementàries personal
funcionari adm. Gral.

196.471,95 €

4.975,20 €

191.496,75 €

bàsiques
funcionari

75.077,82 €

6.810,00 €

68.267,82 €

301-432-632.00.00 Adequació diferents edificis
mpals.

80.000,00 €

3.481,45 €

76.518,55 €

de
Catalunya,
502-011-310.01.04 Caixa
interessos préstec inversions
1999/2000

7.848,57 €

300,00 €

7.548,57 €

de
Catalunya,
502-011-310.01.05 Caixa
interessos préstec inversions
2000/2001

13.305,83 €

600,00 €

12.705,83 €

de
Catalunya,
502-011-310.01.06 Caixa
interessos préstec inversions
2002/2003

33.141,18 €

1.500,00 €

31.641,18 €

de
Catalunya,
502-011-310.01.07 Caixa
interessos préstec inversions
2004

27.004,53 €

1.200,00 €

25.804,53 €

de
Catalunya,
502-011-310.01.08 Caixa
interessos préstec inversions
2005

35.365,82 €

1.600,00 €

33.765,82 €

502-011-310.01.11 Caixa de Pensions de
Barcelona,
interessos
préstec inversions 1999/2000

2.466,57 €

100,00 €

2.366,57 €

502-011-310.01.20 Banc Crèdit Local, interessos
préstec expropiació “Can
Parrella”

5.839,61 €

300,00 €

5.539,61 €

Bilbao
Biscaia
502-011-310.01.21 Banc
Argentaria,
interessos
préstec inversions 2005

12.575,86 €

600,00 €

11.975,86 €

Bilbao
502-011-310.01.22 Banc
Argentaria,

69.971,14 €

3.000,00 €

66.971,14 €

206-611-120.00.00 Retribucions
personal
d’hisenda

Biscaia
interessos
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préstec inversions 2006/2007
502-011-310.01.30 Banc Santander Central
Hispano, interessos préstec
inversions 2004

16.692,03 €

700,00 €

15.992,03 €

502-011-310.01.40 Esport
préstec
mpal.

60.775,65 €

11.100,00 €

49.675,65 €

Assistance
S.L.,
piscina coberta

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

54.201,22 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

108-422-212.00.00

Manteniment escoles
públiques

108-422-221.01.00

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

11.284,19 €

1.500,00 €

12.784,19 €

Subministrament aigua
potable escoles públiques

1.070,56 €

992,81 €

2.063,37 €

108-422-222.00.00

Comunicacions
telefòniques escoles
públiques

6.656,86 €

250,00 €

6.906,86 €

108-422-226.08.00

Activitats educació

854,40 €

7.632,80 €

8.487,20 €

108-422-227.00.09

Neteja escoles públiques

89.607,38 €

7.035,76 €

96.643,14 €

206-121-130.00.00

Retribucions personal
laboral fix adm. Gral.

32.149,02 €

13.055,49 €

45.204,51 €

208-314-160.00.00

Assegurança social del
personal adm. Gral.

108.924,41 €

2.252,91 €

111.177,32 €

301-432-227.06.01

Llicències ambientals

7.000,00 €

8.000,00 €

15.000,00 €

301-432-601.00.10

Condicionament de
terrenys mpals.

0,00 €

13.481,45 €

13.481,45 €

Totals altes de crèdits: ..........................................

54.201,22 €

La intervenció 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
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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, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2008 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.
31.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, PER GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS NO TRIBUTARIS.
ACORDS:
Expedient número 4/2008, 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 18 de juny 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.
Número

Partida

1

465.00

Nom

Previsió

Transferències corrents del
Consell Comarcal d’Osona

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

15.054,04 €

15.054,04 €

1) Despeses a finançar amb els nous ingressos:
Número

Partida

Nom

1

106-314-160.00.00 Assegurança
social
del
personal
de
benestar social

1

206-313130.00.00

Retribucions personal
fix benestar social

Consignació
Proposta
Consignació
inicial
d’increment
definitiva
65.101,34 €

3.957,66 €

69.059,00 €

147.313,54 €

11.096,38 €

158.409,92 €
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Totals despeses a finançar: .............................................. 15.054,04 €

La intervenció ha 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, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 4/2008 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost
vigent per un import de 15.054,04 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i
disposar que es tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
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.
32.- ACCEPTACIÓ O DENEGACIÓ DE LES RECLAMACIONS I L’APROVACIÓ DE LA
LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DE L’OBRA INCLOSA EN EL
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR RESIDENCIAL “LA CAÇADA”.
ACORDS:
El Ple de la corporació, en la sessió del dia 25 de juny de 2002, va aprovar inicialment la
imposició i l’ordenació de contribucions especials com a conseqüència de l’execució de
l’obra inclosa en el projecte d’urbanització del sector residencial “La Caçada”,
l’establiment i l’exigència de les quals es legitima per l’obtenció d’un benefici o per
l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
Es va inserir l’anunci d’aprovació inicial al BOP núm. 161, de data 6 de juliol de 2002,
perquè, en el termini de trenta dies, les persones interessades hi poguessin presentar
reclamacions.
El Ple de la corporació, en la sessió del dia 27 de desembre de 2007, va aprovar la
liquidació definitiva de l’obra inclosa en el projecte d’urbanització del sector residencial
“La Caçada”, i en la notificació individual als subjectes passius es va posar peu de
recursos, donant possibilitat a interposar recurs de reposició davant l’òrgan que la va
dictar, és a dir el Ple.
Contra l’acord d’aprovació definitiva de l’obra es van presentar els recursos següents:
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1. El Sr. Lluís Ginebra Padrós, en el que sol·licita una bonificació per l’arranjament del
revestiment de pedra de la tanca exterior i pel cost de les xarxes de telefonia i
aigua potable de l’immoble del C. Campaneria núm. 19.
2. El Sr. Joan Portús Arimany, en el que sol·licita una bonificació per la vorera feta
amb panot i per la xarxa de clavegueram de l’immoble de l’Av. Pompeu Fabra
núm. 16.
3. El Sr. Miquel Boronat Jufré, en el que sol·licita bonificació per les obres de la xarxa
de clavegueram, de l’enllumenat públic i per la xarxa d’aigua potable de
l’immoble del C. Sant Quirze núm. 3.
4. El Sr. Joan Yespes Salarich, en el que sol·licita bonificació pel paviment de la
vorera de l’immoble del C. Olot núm. 14.
5. El Sr. Joan Balmes Ricart, en el que sol·licita bonificació per la xarxa de
clavegueram, per la vorera i per la pavimentació de la cruïlla de l’immoble de
l’Av. Pompeu Fabra núm. 24.
6. El Sr. Pedro Sidera Basco, en el que sol·licita bonificació per la vorera, la
pavimentació del carrer i els serveis de clavegueram, aigua i llum,. De l’immoble
del C. Campaneria núm. 10.
Vistos els informes dels serveis tècnics municipals sobre els recursos presentats.
Vist que la Comissió informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
Per això, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- ESTIMAR els recursos següents:
1. El del Sr. Joan Portús Arimany, pel que respecte a la vorera del C. Camprodon i seguint
el mateix criteri emprat en tota la urbanització, aplicar una reducció del 15% en una de
les connexions al clavegueram pel fet de no haver estat necessari fer una de les
connexions previstes.
2. El del Sr. Miquel Boronat Jufre, pel que fa referència a la claveguera i a l’enllumenat
públic.
3. El del Sr. Joan Yespes Salarich, pel que respecte a la vorera.
4. El del Sr. Pedro Sidera Basco, pel que respecta a la vorera del C. Olot i les despeses
satisfetes en el seu dia per al condicionament del carrer.
Segon.- DESESTIMAR els recursos següents:
1. El del Sr. Lluís Ginebra Padrós, tenint en compte que el descompte que demana per
l’arranjament del revestiment de pedra de la tanca exterior s’ha aplicat reduint el cost de
la xarxa de clavegueram en un 15% i que pel que fa a la quantitat liquidada com a cost
de les xarxes de telefonia i aigua potable, hem de confirmar que les obres incloses en el
projecte per aquests conceptes estan acabades, i que la col·locació del cablatge de
“Telefónica” per les canalitzacions realitzades i la retirada del cablatge aeri, només ho
pot fer “Telefònica” i en cap cas el seu cost s’ha imputat en les contribucions especials.
2. El del Sr. Miquel Boronat Jufré, pel que fa a la xarxa d’aigua, perquè les dimensions de
la canonada col·locada no han permès la seva conservació.
3. El del Sr. Joan Balmes Ricart, donat que en la liquidació definitiva s’ha aplicat una
reducció del 15% sobre l’import repercutit de la xarxa de clavegueram, que és el mateix
criteri que s’ha emprat en totes les finques en què no ha estat necessari fer la connexió a
la xarxa d’aigües residuals. Pel que fa a la pavimentació de la vorera, des de l’inici de
l’expedient s’ha tingut en compte que aquesta estava pavimentada i respecte a la
pavimentació de la calçada no s’aplica reducció, perquè en aquesta pavimentació no
hi van contribuir els propietaris.
Tercer.- APROVAR la liquidació individual definitiva, de conformitat amb la relació que
consta a continuació i notificar-la als subjectes passius:
UTM

NOM

9758001-0001 BALMES RICART JOAN
9758002-0001 PÉREZ GARRIDO ANTONIO

OBJECTE
TRIBUTARI
AV. POMPEU
FABRA
C. OLOT

NÚM
24
4

IMPORT
QUOTA
8.753,17
9.674,53
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VILADECANS
VILASECA
9758003-0001 JOAN
9758004-0001 OLIVÉS GUIU FERNANDO
ARIMANY
SOBRERROCA
9758005-0001 JOSÉ
9758006-0001 TRENS BIELSA JOSEP MARIA
9758007-0001 PORTÚS ARIMANY JOAN
9758501-0001 SIDERA BASCO PEDRO Y SP
9758502-0001 PUJOL COMA JOSEP

C. CAMPANERIA
C. CAMPANERIA
AV. POMPEU
FABRA
AV. POMPEU
FABRA
AV. POMPEU
FABRA
C. CAMPANERIA
C. SANT QUIRZE

7
5

18.136,62
12.982,85

20

2.929,71

18

14.660,19
29.388,52
16.602,22
9.476,06

9758502-0002 JUVANTENY DANÉS ELVIRA
9758503-0001 BORONAT JUFRE MIQUEL
CAMPRODON
ROVIRA
9758504-0001 ANTONIO
CAMPRODON
ROVIRA
9758505-0001 ANTONIO

C. SANT QUIRZE
C. SANT QUIRZE

16
10
7, 1er.-1a.
5, escala 11a.
3

C. SANT QUIRZE

1

21.721,04

C. CAMPANERIA

20.617,27

9758506-0001 FUSTÉ POUS ANTONI

C. CAMPANERIA

9758506-0002 JAIME CALVET PASCUAL
PORTUS
NOGUERA
9758507-0001 MONTSERRAT
9857008-0001 PROTORELLÓ SL
TÉCNICAS
FINANCIERAS
9857003-0001 APLICADAS SA
9857002-0001 TEIXIDÓ ARENAS JORDI
9857501-0001 YESPES SALARICH JUAN

C. CAMPANERIA

2
8, esc.1
bx.1a.
8, esc. 1
bx.2a.

10.978,15

C. CAMPANERIA
C. SANT QUIRZE

6
4

11.668,64
86.323,75

C. SANT QUIRZE
C. SANT QUIRZE
C. OLOT
C. DE LA
CAÇADA
C. DE LA
CAÇADA
C. DE LA
CAÇADA
C. DE LA
CAÇADA
C. GARROTXA
C. GARROTXA

2
6
14

21.147,87
20.772,80
17.866,06

7

18.275,85

5

11.449,81

3

10.793,30

1
2
4

19.695,09
20.149,05
9.358,22

8

10.523,06

36
19

10.629,74
19.392,29

15-17

12.145,45

13

10.333,25

11

10.798,76

26
18
20
22-24-28

25.326,22
52.588,77
14.668,44
33.732,20

9857502-0001 SABATÉS PLANS JOSEP
9857503-0001 GÜELL CASANOVA LLUÍS
9857504-0001 FONT FABREGÓ JOSEP

9857505-0001 CAMPOS MERINO JESÚS
9857506-0001 TOR BASCO RAMON Y SP
9857507-0001 CASELLAS I TEIXIDOR JOSEP
CARRASCO
BARRANCO
9857508-0001 NICOLAS
C. GARROTXA
AV .POMPEU
9859001-0001 PRIETO AYOS JESÚS
FABRA
9859002-0001 GINEBRA PADRÓS LLUÍS
C. CAMPANERIA
9859003-0001
CARRASCO PARÉS CARLOS C. CAMPANERIA
9859004-0001
9859005-0001 VIÑETA VILA ALBERTO
C. CAMPANERIA
BASSAGAÑA CODINA
M.
9859011-0001 CARME
C. CAMPANERIA
AV .POMPEU
9859007-0001 CASTELLS BAQUÉ RAMON M. FABRA
9956701-0001 SALA CRUELLS JOAQUIN
C. OLOT
9956702-0001 VILA JUTGLAR EUDALD
C. OLOT
C. OLOT
9956703-0001 LLADÓ I CODINA JAUME

15.752,46
12.999,53

9.570,99
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9956704-0001
9956706-0001
9956705-0001 VILARRASA PUJOL FERRAN
9959002-0001 CODINA VILA JACINT
CAMPRODON
ROVIRA
9959003-0001 ANTONIO
9959004-0001 MOLAS I SERRAT PERE
9959005-0001 YESPES SALARICH JOAN
9959006-0001 ARQUÉS VILA RAMON
9959007-0001 TEIXIDÓ ARENAS JORDI
PALLAROLS SERRALLONGA
9959008-0001 JORDI
9959009-0001 RAMON ROSAS ALBERT
9959010-0001 DOT TRAVESET JOSÉ
SÁNCHEZ SERRADELL JOSÉ
9959010-0002 MARIA
9959011-0001 HINOJO CORRAL ANTONIO
CARRASCO
BARRANCO
9959012-0001 NICOLÁS
CAMPRODON
ROVIRA
9959013-0001 ANTONIO
9959014-0001 CURRIUS GUMÍ JOSEFINA
9959015-0001 CASTELLS CASELLAS XAVIER I
9959016-0001 ESP.
9756001-0001 AJUNTAMENT DE TORELLÓ
AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Zona verda
TOTAL.....................................

C. OLOT
C. CAMPANERIA

26
sn

18.563,19
19.533,73

C. GARROTXA
C. SANT QUIRZE
C. SANT QUIRZE
C. OLOT
C. CAMPANERIA

9
11
9
7
12

54.429,86
10.536,59
17.866,06
16.882,64
17.762,12

C. CAMPANERIA
C. CAMPANERIA

14.970,12
27.767,31

C. SANT QUIRZE
C. SANT QUIRZE

14
18
sn, esc.1
bx.1a.
8, esc. 1
bx.2a.
sn

17.154,21
11.598,84

C. GARROTXA

13

11.632,82

C. GARROTXA
C. GARROTXA

11
9

12.518,25
19.694,93

C. SANT QUIRZE

13-15

24.970,22

C. CAMPRODON
C. OLOT

sn
sn

C. SANT QUIRZE

10.954,02

185.533,82
65.594,79
1.213.238,85

Quart.- RETORNAR al Sr. Lluís Ginebra i Padrós la fiança per import de 9.222,47, dipositada
a l’Ajuntament el dia 22 de febrer de 2008.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord al departament d’Intervenció de l’Ajuntament per
tal que en realitzi l’anotació comptable corresponent.
33.- MOCIÓ SOBRE UN PACTE COMARCAL PEL TRANSPORT PÚBLIC I LA MOBILITAT, A
PROPOSTA DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA:
INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: La necessitat de millorar el transport públic a la nostra comarca, és una
necessitat imperiosa que clama al cel; a la comarca d’Osona ens cal un transport públic
que ens permeti relacionar-nos amb facilitat amb Barcelona, amb Manresa, amb Olot,
amb el Lluçanès o amb Ripoll, però també un transport públic que permeti que la gent
dels 51 municipis que formem la nostra comarca, puguem accedir a tots els serveis:
sanitaris, escolars, piscina, ... amb igualtat de condicions, cosa que hores d’ara no passa;
un transport públic que ens convé i que permeti que els pobles veïns puguem organitzar
activitats conjuntes, compartir serveis i recursos; no és fàcil fer això si només hi poden
participar aquelles persones que es poden desplaçar amb el seu vehicle. Ens convé a la
comarca d’Osona, un transport públic que serveixi a l’hora per traslladar els treballadors i
les treballadores als polígons industrials disgregats per la nostra comarca.
Sembla que hi ha alguns municipis –almenys així ho hem pogut constatar a la premsa de
la comarca- que ja hi han començat a treballar seriosament, però només són alguns dels
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municipis de la comarca; ens sembla que està bé que aprovem la moció, però també
ens hi hem de posar a treballar de debò i hem d’exigir al consell comarcal que hi treballi
de valent i no hem de deixar escapar la possibilitat de treballar en aquest camp, en un
moment en què hi ha un govern favorable a impulsar el transport públic en aquest sentit;
per això, a Torelló i els municipis de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, tenim una part de feina
feta; no ens hem de començar a seure en una taula per començar a treballar pregats –
en algunes coses ja hi tenim l’hàbit- i per tant, això vol dir que tenim una feina avançada i
cal que l’aprofitem i que instem el consell comarcal –almenys és el que pensem des del
nostre grup- a deixar-se estar d’històries d’aeroports i jets privats i que es posin a treballar
en un transport públic de debò i que realment connecti la nostra comarca. Aquesta és la
nostra visió i donarem suport a la moció.
Sr. Jordi Casals: Quan a l’ajuntament de Torelló, al ple municipal, es va presentar una
moció que parlava del metro comarcal, des del grup municipal d’esquerra republicana
vàrem dir que no n’hi havia prou en fer propostes puntuals a necessitats conjunturals, sinó
que s’havia d’anar més enllà i s’havia de treballar planificadament i en el territori.
Esquerra republicana va traslladar això al consell comarcal i va impulsar una moció, que
després va ser modulada pels altres grups, per poder-la aprovar en consens i aquesta ha
estat traslladada als diferents municipis de la comarca i creiem que així es podrà encetar
un treball amb tots els municipis, però també amb els diferents actors que hi ha a la
comarca –actors econòmics, actors socials, ...- i poder donar resposta a un dels que
creiem que és un dels reptes, com el de poder tenir una política seriosa de transport i
eficaç en el nostre país i també en la nostra proximitat, que seria la comarca.
Per a nosaltres és important i ho vàrem demanar així i és que l’ajuntament de Torelló es
comprometés no només a aprovar la moció que ens passava el consell comarcal, sinó
que també hi hagués un compromís per part de l’ajuntament en tot aquest procés;
celebrem que s’hagi afegit aquest quart punt i hi votarem a favor.
Sra. Flora Vilalta: Des de fa temps que el tema del transport públic a la comarca
d’Osona, és clarissimament una assignatura pendent; la comarca ha anat creixent, amb
més o menys encert; els polígons industrials s’han anat repartint, però realment el
problema del transport públic no ha tingut mai una política clara.
Nosaltres creiem –i per això tirem endavant i votarem a favor d’aquesta moció- que és el
consell comarcal qui ha de recollir les necessitats dels diferents 51 municipis de la
comarca, perquè és bo que entre els municipis d’Osona ens puguem comunicar amb
facilitat, però també és bo que hi hagi una visió amplia i que també es tinguin en compte
les necessitats de futur que pot tenir aquesta comarca en quant a la seva planificació en
els aspectes econòmics i socials.
Creiem també que les grans infraestructures que en aquests moments passen per la
comarca d’Osona, ens comunicaran i d’alguna manera ens donaran facilitat per arribar
a comarques que fins ara ens quedaven molt lluny o molt difícil per arribar-hi i, per tant, el
consell comarcal –per això també ho posem aquí- és important que planifiqui com es pot
comunicar la comarca d’Osona, en transport públic, amb les comarques veïnes.
Completament d’acord en els punts de la moció; ens agradaria que l’ajuntament de
Torelló –i així ho vàrem manifestar- s’impliqués en aquesta redacció del pla
supramunicipal i que seria bo que abans d’acabar aquest mandat el consell comarcal
hagués fet aquests deures i poguéssim tenir ja una perspectiva de quin seria el creixement
en polítiques de transport públic que podria tenir la comarca d’Osona.
Sr. Lluís Bassas: Jo coincideixo amb tots els grups bàsicament en tots els aspectes: És bo
que el consell comarcal lideri, perquè si no es van creant coses a nivells locals, que a
vegades són massa localistes i no s’aconsegueix el resultat que es pretén i, una altra cosa
que deia la Flora, que és el tema de les noves expectatives i les noves infraestructures que
es van creant, que són molt importants, i que d’alguna manera, si no es gestiona bé el
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transport públic, l’únic que s’aconsegueix és que s’omplin més de cotxes aquestes
infraestructures i que es facin petites al cap de quatre dies. Per tant, creiem que és bo
que des del consell, tant des de comunicació que vingui de més lluny –Barcelona, amb el
tema de rodalies de RENFE- com a nivell intern i tenint en compte els nous accessos a Olot
i a la Garrotxa, és bo que es programi i que es faci d’una manera que serveixi per a tots
els municipis i que d’alguna manera puguem treure cotxes de la carretera i tenir un servei
públic més dinàmic i millor.

ACORDS:
Històricament la comarca d’Osona ha estat maltractada en quant transport públic i el
que afecta la mobilitat, però hem de reconèixer que tampoc hi ha hagut mai una
resposta ni una actuació unitària de totes les forces i sectors civils de la comarca.
Actualment, la comarca d’Osona compta amb diferents iniciatives estratègiques de
sectors econòmics, així com el Pla comarcal d’innovació. Entenem que aquestes
iniciatives haurien de tenir una base de treball en la mobilitat, aspecte fonamental en la
quotidianitat de la societat, però també pel teixit productiu.
Davant d’aquesta realitat és imprescindible un Pacte comarcal pel Transport Públic i la
Mobilitat que impliqui l’àmbit polític, econòmic i civil d’Osona i que estableixi les línies
estratègiques en matèria de transport públic i mobilitat i que doni resposta a les
necessitats econòmiques i de la ciutadania i el respecte vers el medi ambient.
En aquest sentit alguns ajuntaments i el mateix Consell Comarcal han plantejat un seguit
d’al·legacions tant al PTIC com en el Pla de Transports de Viatgers de Catalunya en les
quals ja es feia palesa la necessitat de crear algun ens supramunicipal per tal de poder
elaborar un pla de mobilitat comarcal i les estratègies per implementar-lo, així com donar
suport als ajuntaments per l’elaboració dels respectius plans de mobilitat local a fi i efecte
de coordinar-los en aquesta estratègia supracomarcal.
Un dels reptes del govern en els propers anys serà la implantació territorial de diferents
autoritats territorials de mobilitat i consorcis del transport públic. El model iniciat fa més de
10 anys a l’àrea metropolitana de Barcelona s’ha de poder exportar, amb matisos, a
bona part del territori. Com molt bé recull un dels objectius del Pla de Transport de
Viatgers elaborat pel govern i que enguany es troba en període d’al·legacions.
La comarca d’Osona seria un escenari idoni per la implantació d’una Autoritat Comarcal
del Transport que hauria d’implicar un projecte de millora del transport públic per a la
comarca, amb un servei més ampli de transport públic a tots els municipis de la comarca
i assentar les bases per plantejar la integració tarifària en els desplegaments dins la
comarca i estendre la de la regió Metropolitana de Barcelona a la resta de municipis de
la comarca i que no hi estan integrats actualment.
Aquesta autoritat tindria competències assignades en la gestió i millora del transport
públic, treballant de forma estratègica amb estudis de realitat i planificació vinculada als
aspectes més rellevants que influeixen en el funcionament de la xarxa: plans directors de
mobilitat, plans de servei, projectes d’integració tarifària, programa d’informació o plans
directors d’infraestructures, entre d’altres.
El ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Que el Consell Comarcal d’Osona lideri un Pacte Comarcal pel Transport Públic i
la Mobilitat que incorpori la participació de la societat civil, els sectors econòmics i l’àmbit
polític.
Segon.- Que el Consell Comarcal d’Osona impulsi la creació d’un organisme que gestioni
les necessitats del transport a Osona i actuï com a interlocutor amb les administracions,
especialment amb la Generalitat de Catalunya i el govern de l’Estat Espanyol.
Tercer.- Aquest organisme haurà de servir per l’elaboració de plans de millora de la
mobilitat i transport comarcal en coordinació amb els plans de mobilitat local, millorar i
intensificar el transport públic a tots els municipis de la comarca. Aquest organisme hauria
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de treballar també per la coordinació del transport amb les comarques veïnes i la
integració d’aquest quan es tracti de les grans infraestructures (C-25/C-37).
Quart.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a tot el que sigui necessari per a
l’execució d’aquest acord.
Cinquè.- Comunicar al Consell Comarcal d’Osona, als Departaments de PTOP i de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
34.- MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA FESTA NACIONAL
DELS PAÏSOS CATALANS, A PROPOSTA D’ÒMNIUM CULTURAL:
INTERVENCIONS:
Sra. Montse Ayats: des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, donarem suport a aquesta moció
que com bé s’ha dit, és impulsada per Òmnium Cultural, ens sembla que Sant Joan és la
festivitat que, sens dubte, és més unitària amb la flama i els focs com a eix vertebrador,
més celebrada per la majoria d’homes i dones que ens sentim part integrant d’aquesta
cultura, la cultura catalana; aquests i altres llaços d’unió ens parlen d’una realitat que
alguns volen negar i desterrar de tots els àmbits. Ens sembla que com a partícepts
d’aquesta cultura i d’aquesta realitat, qualsevol afirmació que ajudi a mantenir –mai més
ben dit- la flama de la nostra cultura, és una iniciativa important i que tindrà el nostre
recolzament.
Pel que fa concretament al tercer punt de la moció, que parla d’impulsar, facilitar i fer
difusió de la festa de rebuda de la flama a la nostra localitat, ens sembla que la fórmula
actual, la de donar suport a les entitats que organitzen aquesta rebuda i que a més ho
complementen amb altres activitAts, és vàlida i que cal continuar treballant i apostant en
aquest sentit, perquè ens sembla que malgrat el pont que hi ha hagut en aquest últim
Sant Joan, feia goig veure la plaça Vella de Torelló plena d’activitat i de gent i, per tant,
entenem que és una línia que cal reforçar i que el compromís de l’ajuntament hi és i ens
sembla que hi ha de continuar essent.
Sr. Jordi Casals: No hi ha cap dubte que la festa de Sant Joan, és un dia significatiu per als
territoris dels països catalans; és una festa viva; és cultura popular i és tradició i
consolidada; ho veiem, en l’exemple que posava el nostre grup, que demostra que és
una festa viva i que va a més.
Aquesta moció, per això, també vol dir un compromís per als grups municipals de Torelló:
tots tenim referents i anem més enllà de l’àmbit nacional en els nostres partits i creiem que
aquest compromís que agafem amb aquesta moció de declarar la festa de Sant Joan
com a festa nacional dels països catalans, és a dir, el reconeixement dels països catalans
com una nació, entre tots –i segurament alguns tindran més dificultats que els altrespuguin fer feina dins de les nostres formacions polítiques per consolidar la noció nacional
dels països catalans.
Sra. Flora Vilalta: Per manifestar el nostre vot favorable.
Sr. Lluís Bassas: Nosaltres també estem totalment d’acord, i més tenint en compte la
tradició que això representa, tot i que a Torelló –com deia molt bé la Montse- ja fa anys
que a la rebuda de la flama del Canigó s’hi dóna un sentit més ampli; per altra banda,
també s’ha de tenir en compte que d’alguna manera ja és festa i en tot cas el que pot
canviar és que alguns dels altres mal dits països també la tinguin i que, per tant, sigui una
festa comuna, no només en l’àmbit de Catalunya en què estem nosaltres, si no en tot el
conjunt.
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ACORDS:
Atès que els focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels territoris de parla
catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, passant per les Illes
Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer.
Atès que els focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 1966, han
contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions pròpies de la nostra
nació.
Atès que la celebració dels focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social,
col·lectiu, cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva
vigència actual i que l’ha fet sobreviure a les diverses situacions polítiques i socials,
superant períodes històrics molt difícils al llarg dels temps.
Atès el fet que la festa de Sant Joan, arrelada en la major part dels territoris que
conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació d’una
comunitat històrica com a símbol d’esperança.
Per tot això que hem exposat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:
Primer.- Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la festa de Sant Joan com a
Festa Nacional dels Països Catalans.
Segon.- Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que prenguin en
consideració la iniciativa de declarar la festa de Sant Joan com la Festa Nacional dels
Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en una de les tradicions més
antigues d’aquests territoris; i que emprenguin, així mateix, les accions necessàries per ferla efectiva.
Tercer.- Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del Canigó a la
nostra localitat.
Quart.- Comunicar aquest acord a Òmnium Cultural, organitzadora de la Flama del
Canigó.

C/ PRECS I PREGUNTES
SRA. MONTSE AYATS:
C/1
El primer és un prec i com que no sabem ben bé a quina regidoria adreçar-lo i, a més,
afecta diferents regidories i, a més pensem que ara el problema és prou important i ja ens
hem queixat en diverses ocasions, i per això l’adreçarem a l’alcalde: considerem que
com a grup cal que es faci una intervenció decidida per evitar que el nostre es
converteixi en una mena de cartellera gegant, i no és broma; ens sembla que si volteu
una mica pel poble, tots deveu haver vist, com estan proliferant els cartells per arreu,
excepte en les cartelleres que, com que no n’hi ha gaires, potser és una de les coses que
fa que proliferin per tots els llocs; però el que és més fotut de tot, és que comença amb un
cartell mal penjat en un senyal de trànsit o on sigui i aquest cartell en crida un altre i així
successivament.
Des del nostre punt de vista –ja ho hem dit en altres plens- ens agradaria que a part de
dir-ho es faci alguna actuació en concret; pensem que cal regular aquest tema de la
publicitat i establir sancions per l’incompliment; cal, però, facilitar espais adequats on es
puguin penjar els cartells: és evident que s’ha de poder informar i hi ha d’haver uns espais
destinats i uns espais adequats, no pas bruts de papers i on no es pot enganxar res, com
passa a vegades, i cal una neteja urgent, o d’impacte –no sé com se n’hauria de dir- que
ens sembla que en el pressupost d’aquest any a més es va contemplar una partida
específica per fer aquesta acció, però que s’hauria de fer aviat per evitar que un cartell
cridi l’altre i ens trobem amb mig poble empaperat. I sobretot, una qüestió important:
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s’ha de predicar amb l’exemple; no pot ser que fa quinze dies, la majoria de senyals del
casc antic, portaven al darrere un cartell d’una activitat organitzada per l’ajuntament de
Torelló. Ens sembla que no costa tant i no és la primera vegada que surt aquest tema en
aquest ple i es tracta d’avisar els tècnics i tècniques, que si hi ha una empresa o una
persona concreta que penja malament els cartells, en els llocs que no toca, o se l’avisa
que si segueix igual no se’l tornarà a contractar o senzillament ja no se’l contracta més,
però ens sembla que és fonamental que s’actuï en aquest sentit i, que s’eviti d’entrada
que l’ajuntament col·labori a fer del nostre municipi una gran cartellera.
Respon el Sr. Lluís Bassas: des d’obres i serveis mirarem què s’hi pot fer; no dic pas que hi
hagi raó, en aquest tema, perquè a vegades si no s’està molt a sobre les coses, es van
degenerant i de tant en tant calen campanyes i els regidors de l’àrea mirarem quin programa
podem fer.

Sra. Montse Ayats: Seria important actuar amb una certa celeritat per evitar la proliferació
de cartells.
Sr. Jordi Casals: Si no ho recordo malament, hi ha una moció aprovada per aquest ple
que disposa que les cartelleres que es posen per les eleccions, totes, es mantinguin en els
seus lloc i es faci un manteniment constant, cosa que no s’ha fet des que es va aprovar
aquella moció.
Sr. Lluís Bassas: Ho mirarem.
C/2
En l’anterior ple va quedar pendent per la regidora de benestar social el fet que vàrem
veure amb sorpresa en un diari comarcal que no fa gaires dies un municipi veí –
concretament Manlleu- publicava un informe sobre el coneixement o el desconeixement
que tenen els ciutadans i les ciutadanes del municipi sobre els serveis socials que els
ofereix l’ajuntament.
Nosaltres voldríem saber quin tipus de seguiment es fa des de l’ajuntament de Torelló, per
poder saber si la gent necessitada de determinats serveis els coneix prou bé i quins
indicadors es fan serveis i una mica si el fet de distribuir aquella guia que es va editar en el
seu moment, va tenir alguns efectes de més gent que s’hi va adreçar, o no.
Respon la Sra. M. Àngels Casals: És difícil saber si arriben a tota la gent. Com pots veure
des dels darrers anys hem fet esforços per tal que cada vegada es coneguin més. Si mires la
memòria és evident que cada vegada es coneixen més, perquè el nombre d’activitat i de
persones ateses –només cal veure les teleassistències que tenim i hem passat de 10 a més de
300- però evidentment no arriba a tot arreu. La guia si que va ser un punt de partida per tal
de donar a conèixer un seguit de nous serveis; cada vegada que surt algun nou recurs hem
enviat una carta a tota la gent gran per informar-los del que hi havia i els passos que cal fer;
no fa gaire que va sortir el tema de la infància i també es va trametre una carta a tota la gent
interessada. Intentem cada vegada que hi ha alguna cosa, posar aquesta informació a
disposició de la gent. No tenim un sistema d’avaluar el coneixement que han arribat a tenir la
població i també estem lligats i ens coordinem amb el CAP, amb l’assistent social i entre tots
intentem que la informació pugui arribar al màxim de gent.
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Som conscients que els serveis socials no són coneguts per la majoria de la gent; cada vegada
els van coneixent més, però tradicionalment s’havien associat a un tipus de beneficència i
moltes vegades encara costa a la gent venir a demanar informació als serveis socials, malgrat
que hem fet un esforç considerable els últims anys per fer entendre que són per a tothom,
que hi ha unes prestacions i uns serveis i una informació i un assessorament que és per a
tothom.
Al casal de la gent gran també els hem fet alguna jornada d’informació de tots els recursos de
la comarca, del municipi, d’arreu, però a vegades costa fer-ho entendre a la gent i també costa
que entenguin que els serveis socials no són uns serveis gratuïts i que moltes coses s’han de
pagar.

C/3
Per al regidor d’esports i té relació amb una intervenció que va fer al ple del mes d’abril.
La veritat és que al nostre grup ens va sorprendre desagradablement el to de la
intervenció del regidor, quan en el torn d’informacions del ple, en què no hi ha dret a
rèplica, ens presentés una sèrie de dades, contestant en teoria a una intervenció que jo
mateixa havia fet en el ple de març; jo crec que és important aclarir que en el ple del
mes de març jo mateixa, en representació del grup d’Iniciativa Ciutadans del Ges, i a
proposta de la modificació de l’ordenança de la taxa per al servei de les piscines, em
vaig limitar a dir que, com cada any, quan parlem d’aquesta modificació, nosaltres
insistiríem i llegeixo literalment la intervenció: “(...) malgrat fins ara se’ns ha dit que no- en
la necessitat de promocionar la piscina d’estiu, sobretot entre col·lectius de joves que ens
sembla que poden trobar en la piscina una oportunitat en les seves activitats d’oci a
l’estiu i també, perquè malgrat la piscina de Torelló presenti alguns dèficits, els usuaris que
la utilitzen habitualment mostren la seva satisfacció i alhora sovint comenten a l’estiu la
poca assistència.
Nosaltres –continuo llegint el que vaig comentar en aquell ple- pensem que seria bo –i ja
ho hem dit en moltes ocasions- de fer una bona campanya de promoció de la piscina
d’estiu”. Aquestes paraules les podeu comprovar llegint l’acta d’aquell ple del mes de
març.
En el ple següent, el regidor, en el torn d’informacions, diu “(...) no cal fer cap campanya
a la piscina d’estiu; (....) No és correcta la informació que tens o que et donen aquests
usuaris (...) i penso que als ciutadans els hem de donar la informació correcta i no “ens
han comentat” o “ens han dit”(....) Jo mai he negat a ningú la informació sobre
qualsevol tema referent a la meva regidoria i crec que me la podies haver demanat a
mi i jo te l’hagués facilitat, (...)”, per passar després a aclarir-nos els motius pels quals
considerava que no calia fer cap campanya. Que quedi clar que jo no vaig dir en cap
cas que m’hagués negat cap informació; jo em vaig limitar a dir que ens semblava com
a grup que s’havia de promocionar la piscina.
Pel que fa al motiu principal que al·legava el regidor, i únic, és que per la piscina durant
l’estiu de 2007 hi havien passat 10.000 persones; va fer un desglós de la xifra i, això si, va
deixar clar que encara es quedava curt, perquè no hi comptava la jornada de portes
obertes, les persones que van participar en la jornada sobre l’esclerosi múltiple, i el
Mulla’t i, és clar! Tampoc no hi comptava, només faltaria! Perquè llavors ja ens moriríem
d’èxit, els entrenaments del Natació Club Torelló.
Després d’aquest ple, nosaltres vàrem demanar com a grup les dades exactes
mitjançant una sol·licitud al regidor i ens varen arribar aquest mes de juny. Respecte a les
dades que ens va aportar el regidor, va parlar de 10.000 persones; dit així, d’entrada,
sobre una població de 13.000 i escaig que som ara a Torelló no estaria malament, però,
és clar! Cal fer una sèrie de puntualitzacions: no estem parlant de 10.000 persones
diferents, estem parlant de 10.000 accessos a la piscina; si entréssim a debatre el joc de
dades, és evident que per a qualsevol comparativa caldria tenir dades d’anys anteriors,
caldria tenir indicadors d’altres piscines, ... el que si que és important, és constatar que
l’accés només dels casals d’estiu de les diferents escoles, suposa, comptant que més o
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menys pel que hem entès, com a mínim hi van dos dies a la setmana cadascun dels
casals, suposaria que d’aquests 10.000 ja sumen 2.170 usuaris o accessos a la piscina –
que és bastant diferents que persones-. Podríem també comparar altres indicadors: a
nosaltres ens sembla que la clau fonamental és la relació d’abonaments individuals per
edats; la gent que creu en la piscina i participa, són aquests 821 abonaments, però que
si els comparem amb xifres de població, veuríem que en realitat tampoc estem en una
xifra que sigui per “fer volar coloms”. En tot cas, nosaltres, des d’Iniciativa Ciutadans del
Ges, continuem pensant que una campanya és sempre positiva i que un regidor o una
regidora no es pot donar mai per satisfet pel que fa a la utilització dels serveis municipals
i, encara menys, si les dades són poc avaluables si estem parlant d’accessos i hi ha tot
de variables que podrien fer canviar molt la percepció d’aquests accessos.
Entenem que una campanya no fa mai mal i encara menys, si durant molt temps, en
aquest ajuntament s’han fet diversos comentaris –per part de grups d’aquest
ajuntament- dedicats a desprestigiar la piscina; entenem que és necessària una
campanya, perquè continuem pensant que hi ha un col·lectiu de joves de Torelló i
d’altres municipis, els de 12 a 16 anys, que tenen poques ofertes a l’estiu i, a més, per
respecte als ciutadans i a les ciutadanes que han fet arribar la seva preocupació, que
entenem que són tan respectables com els estudis o les relacions d’accessos a les
piscines que se’ns han facilitat.
Respon el sr. Francesc J. Rivera: Agrair a la Montse Ayats que ens hagi tornat a recordar
tot el que vaig dir; em reitero en tot el que vaig respondre al ple passat.
També t’agrairia (a la Sra. Ayats) que poguessis fer a la regidoria d’esports una proposta més
concreta del que el vostre grup vol donar a conèixer de la piscina, per tal d’estudiar-la i
posar-la en pràctica la propera temporada d’estiu, perquè la informació que es dóna dels
preus i abonaments, al setmanari Torelló, a la premsa comarcal i també des de l’atenció al
públic de la consergeria de la mateixa instal·lació.
Hi ha una cosa que si que em preocupa, i em preocupa bastant i m’agradaria exposar-te-la (a
la Sra. Ayats): és sobre les societats ocellaires de Catalunya; a Torelló en tenim una que és la
més antiga del poble, amb una antiguitat de 161 anys i una altra, que és la societat ocellaire
del barri de Montserrat, que crec que arriba als 25 anys i expressar-te la meva preocupació
respecte a la captura en viu de fringíl·lids i totes les traves que s’estan posant des de la
Conselleria de Medi ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, departament que,
per cert, hi sou el vostre grup. Jo considero que aquesta pràctica esportiva i cultural és una
afició que no té efectes sobre la biodiversitat, ni molt menys sobre els fringíl·lids, més aviat
al contrari: crec que és perfectament sostenible i compatible amb la pràctica regulada de la
captura de fringíl·lids per al cant, amb la preservació de la biodiversitat.
De fet, crec que els mateixos ocellaires són els primers interessants en què el nombre de
fringíl·lids no disminueixi, sinó que augmenti i precisament per l’estima que tenen als ocells.

El Sr. Bassas li fa l’observació al Sr. Rivera que aquest és l’apartat de precs i preguntes i que,
en tot cas, aquesta intervenció caldria ubicar-la en el d’informacions, més endavant.
Sra. Montse Ayats: En relació al seu prec i a la resposta del regidor, comenta que no han
estat parlant del mateix; diu que li sembla que les intervencions que el Sr. Rivera i la que
ha fet ella no és ben bé la mateixa; em sembla que nosaltres hem suggerit unes activitats
i no tenim cap problema en concretar-ne alguna de cara a l’estiu vinent, perquè ens
solem distingir per fer propostes i, per tant, no hi tenim cap inconvenient i quan vulguis
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podem discutir dels respectius grups i de les actuacions polítiques i podem parlar a fons
del partit que tu representes i de les seves responsabilitats al govern d’aquest país.
SR. ALBERT SOLDEVILA:
C/4
Una pregunta sobre SOREA; ja sé que no és competència directa de l’ajuntament, però
vull comentar sobre l’horari d’atenció al públic d’aquesta empresa; hi ha gent que s’ha
queixat una mica pel tipus d’horari que tenen: només hi ha un dia que s’hi pugui anar a
les tardes i només dues hores, de 4 a 6 i, a més, aquest dia, crec que al matí tenen
tancat.
Demanar si se’ls pot demanar fer un horari més ampli.
Respon el Sr. Lluís Bassas: En tot cas mirarem què es pot fer des de l’ajuntament, si hi ha
possibilitat de fer alguna acció, mirarem de parlar amb ells i si es pot ampliar l’horari, farem
algun comunicat per a informació de la gent.

C/5
Sobre les obres que s’estan realitzant al Fortià Solà: ens preocupa una mica si estaran o
no estaran acabades. La pregunta és: quin control es porta des de l’ajuntament? Hi ha
algun tipus de seguiment? Tenim data d’entrega de l’obra? Està consensuada?
Respon la Sra. Flora Vilalta: L’ajuntament assisteix a totes les reunions que convoca
l’empresa GISA, conjuntament amb l’empresa que està realitzant les obres; l’última reunió es
va fer fa uns 15 dies i se’ns va informar que l’edifici nou estaria llest per començar el proper
curs escolar, que serà el dia 15 de setembre; que quedaran pendents de fer els patis de
l’edifici nou, perquè cal enderrocar l’edifici vell. Se suposa que durant l’estiu es podrà fer
aquest enderroc i pel que fa a l’edifici que en diem vell, també quedaran les obres acabades el
primer trimestre del curs.

C/6
Pàrquing de la Vitri: es va aprovar una partida per la redacció del projecte. Creiem que
seria bo aprofitar per fer un estudi per fer el pàrquing en dues o tres plantes, en lloc de
l’única que hi ha prevista, sobretot perquè potser d’aquesta manera no necessitaríem
tantes places d’aparcament i potser es podria obviar la possibilitat de fer el pàrquing de
la plaça Nova, que a part de posar en dubte la seva viabilitat, sonaria molts mals de cap
a la població, perquè el temps de durada d’execució de l’obra afectaria molt els veïns i
els comerços i entendríem que un pàrquing com el de Vitri o el del Tint suplementaria
aquesta execució.
Sr. Pere Galobardes: Difícilment –és una idea per estudiar- però si es té en compte que
nosaltres la proposta que hi ha sobre la taula es basa en el finançament privat per a
l’execució d’un pàrquing de tres pisos soterranis, difícilment, per iniciativa pública, deixant a
part les consideracions tècniques, seria viable a nivell econòmic la realització al pàrquing de la
vitri com ho plantejaves; de totes maneres, és una idea que podem traslladar als serveis
tècnics.
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SR. JORDI CASALS:
C/7
L’Albert ha parlat del Fortià Solà. Sembla que l’escola de música s’ubicarà en el nou
edifici i voldríem saber què passarà en un futur proper amb l’escola de música: s’havia
parlat d’una nova ubicació... com està la situació relacionada amb l’escola de música
de Torelló i el seu espai?
Respon la Sra. Flora Vilalta: Es va fer una reunió amb la direcció de l’escola de música, a
proposta de l’ajuntament i de la pròpia direcció del CEIP Fortià Solà. Creiem que el lloc per
ubicar-hi momentàniament l’escola de música, era molt més adequades les prestacions que
donarà la nova escola, perquè disposa d’uns espais molt més petits i reduïts que moltes
vegades l’escola de música necessita per fer les classes d’instruments i ells van veure molt i
molt bé que se’ls traslladi allà; també és una qüestió d’economia d’escala, el fet que hi haurà
una sola entrada i es podrà controlar molt millor qui accedeix i surt de l’edifici i també hi
havia la qüestió que aquestes instal·lacions permetran disposar d’unes sales de reunions que
ara no tenen i que estan contemplades en el nou edifici.
Pel que fa a quan temps s’hi hauran de quedar, en David respondrà com està el tema.

Sr. David Forcada: Com sabeu, el que tenim plantejat és que l’escola de música vagi a
l’edifici del costat del museu de la torneria, però aquell edifici, que és la casa de l’antic
director, no és propietat de l’ajuntament, hi ha dos propietaris i per recuperar aquesta zona
com a zona d’equipaments, s’està plantejant una permuta amb una altra zona i implica signar
un conveni a quatre bandes. Està avançant, però per poder materialitzar aquest conveni
també ens cal el vistiplau d’urbanisme per a realitzar aquesta operació i digui com cal
instrumentar-la.
Parlar de terminis en aquestes circumstàncies és una mica complicat, perquè l’operació en si
és complicada, però està encaminat i una vegada es faci efectiva la cessió d’aquests terrenys
podrem parlar del projecte constructiu.

C/8
CEIP Marta Mata: ens agradaria saber com està el tema de la cessió del terreny per a la
construcció d’aquest centre educatiu.
Respon la Sra. Flora Vilalta: En el proper ple del mes de juliol, es farà la cessió del terreny
a la Generalitat de Catalunya; en aquests moments està en exposició pública i crec que per
molt pocs dies no s’ha pogut passar en aquest ple de juny, però ja haurà finalitzat el termini i
es podrà fer la cessió definitiva dels terrenys.

C/9
Un tema que ja ve des de 2006: arran de la incineradora de la tèrmica, es van fer unes
observacions des de l’ajuntament amb el suport de diferents grups; es va demanar si
s’havia fet algun tipus de retorn des de l’ajuntament, es va respondre que no i que es
farien algunes gestions. Entenem que per la dificultat –perquè el responsable era el
secretari i per la situació que s’havia donat a l’ajuntament potser no es va arribar a fer
aquesta gestió- i ens agradaria saber si s’han fet algunes gestions per tenir el retorn
d’aquestes informacions –si és que no es tenen- o que s’agiliti poder saber si les han llegit
i n’han fet cas, o no.
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Respon el Sr. Marc Fontserè: Segur que si hi hagués en Miquel Franch et podria informar
amb exactitud, però jo prefereixo informar-me i contestar-te la setmana vinent o aquesta
mateixa setmana.

D/ INFORMACIONS
SR. MANEL ROMANS:
D/1
S’ha reprès el procés participatiu del pla Local de Joventut; hi va haver una reunió la
setmana passada amb un grup de jovent, amb un grup de promotors i ens hem
emplaçats per tornar-nos a trobar a principis del mes de setembre i definir el que serà la
jornada de participació.
Havíem quedat en una reunió que ens va convocar en Marc Fontserè quan jo encara
estava a l’oposició, que aniria bé reunir-nos de nou abans que tot estigui acabat i, per
tant, jo us emplaço a quedar en una data per explicar tot el que s’està fent.
SRA. NÚRIA GÜELL:
D/2
Hem acabat el Festus, que ha anat molt bé i hi ha hagut molta participació i molt públic;
una mica el que deia la Montse, encara que hi ha hagut festes, sembla que la gent s’ha
abocat a Torelló i demà tenim la presentació, a 2/4 de 12 i als jardins Vicenç Pujol, de “les
fresques de Torelló”; comença el dia 4 i ara us entregaré un programa.
SR. FRANCESC RIVERA:
D/3
Vull demanar disculpes a la Montse i als regidors i regidores.
Jo només volia donar a conèixer la meva preocupació, respecte a les entitats ocellaires
no només del poble, sinó de Catalunya i quan faig referència a Iniciativa i la conselleria
de Medi Ambient i Habitatge en què porta la inciativa el Sr. Francesc Baltasar, no és com
per criticar, sinó demanar-te (a la Sra. Ayats) que des del teu grup es pugui donar un cop
de mà a aquestes entitats per tal de protegir la cultura i les tradicions del nostre país i
aquestes entitats d’arreu de Catalunya, a través de les aprovacions del Departament de
Medi Ambient i Habitatge sobre la regulació respecte a la captura i ús dels fringíl·lids i, en
concret, sobre la forma de la captura en què es prohibeix la utilització de la lliga de vesc,
que s’ha utilitzat tradicionalment durant més d’un segle i mig. Jo entenc que aquest
sistema no és gens lesiu i que suposa menys captures que amb altres sistemes que la
mateixa conselleria aconsella.
Per tant, entenc que és un despropòsit i que a més, condiciona la forma tradicional de
captura dels ocells i t’agrairia que si estimes com jo les entitats més antigues del teu poble
em poguessis donar un cop de mà.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
D/4
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El dia 23 d’aquest mes, tornaran a venir els nens de Bielorússia i també els d’Ucraïna; els
d’Ucraïna venen per dos mesos i els de Bielorússia segurament vindran per un mes. No tinc
encara el número exacte de nens que vindran, perquè com sabeu, els tràmits burocràtics
són importants i el que fan és que si fan una previsió dels nens que vindran i algun fa fora
de Torelló però consta com si vingués al municipi i fins el moment en què ja estan les
dades definitives no sabem exactament quants vindran. Quan vinguin, ja ho informaré,
perquè normalment els fem una recepció o una acollida i ja ho diré.
D/5
El proppassat dia 19 vaig anar a l’assemblea del Fons Català; aquest any s’han donat
d’alta 10 municipis més amb la qual cosa arribem als 308 socis que avarquen el 90% de la
població de Catalunya.
L’any passat va ser un període de reflexió per al Fons; ja fa temps que ens estàvem
plantejant un canvi en la cooperació, tal com ha canviat a nivell d’Europa i a nivell
mundial; es varen gestionar molts menys projectes amb una quantitat de diners més o
menys igual que els altres anys; en aquests moments potser sabem on som, on volem
anar, però el camí a seguir encara és difícil. Per això s’ha fet un pla estratègic –si el voleu
conèixer, està penjat dins del web-; el pla estratègic explica com volem treballar, com
volem que sigui la cooperació en aquests 4 anys, 2008-2012. Això implica fer un procés de
reflexió; sobretot, el que es vol treballar és el codesenvolupament, la cooperació
descentralitzada i l’enfortiment de les polítiques locals, sobretot per ser més eficaços i
eficients. Realment es fa molta cooperació, a nivell d’Europa, a nivell de l’Estat espanyol,
però la major part que es fa és a través dels municipis i dels consells comarcals i
autonomies i aquesta és la que no queda mai reflectida: sempre que es parla de
cooperació es parla que l’Estat espanyol dóna tants diners i realment si nosaltres fem
cooperació, també volem estar a decidir on i com la volem fer.
El que es vol fer és una cooperació que no sigui el que es feia fins ara de finançar
projectes i es donaven uns diners a una organització no governamental que duia a terme
el projecte, sinó que el que es vol intentar és que sigui un compromís més de soci a soci:
nosaltres som els socis del nord i ells són els socis del sud i cal treballar horitzontalment i
creant xarxes entre uns i els altres. Per tant, el que es pretén amb aquest pla estratègic és
fer una cooperació de qualitat; realment el que nosaltres podem donar no és només
diners, sinó assistència tècnica, formació i, sobretot, avaluar els projectes; volem un
lideratge per millorar la cooperació; necessitem avaluar i sobretot avaluar molt els
agermanaments que eren una de les coses que sabíem que gairebé sempre que feies
cooperació, acabava amb un agermanament i tampoc és la fórmula més idònia i volem
generar coneixement.
Realment volem col·laborar amb aquests ajuntaments del sud i enriquir-nos mútuament;
treballar per donar-nos suport i també hem de ser més flexibles, perquè a vegades els
exigim molt a ells i la manera que tenen ells de funcionar no és la nostra.
També volem treballar com a desenvolupament: volem aprofitar les persones que tenim
immigrades per tal que realment elles ens ajudin a fer cooperació als seus països i una de
les altres coses que es va dir és si volíem ser un loby de pressió; volem realment dir quin
tipus de cooperació volem ser i, per tant, `pensem que hem d’estar als fòrums, tant als
europeus, com als mundials, per dir que nosaltres també fem cooperació al
municipalisme i quin tipus de cooperació volem.
Es continuarà treballant en quatre programes, com són el municipalisme, el
codesenvolupament, la pau i la diplomàcia de les ciutats; ja no és tant com no s’han fet
mai des del fons les emergències en què també s’hi col·labora, però pràcticament es
deixa. Aquest any s’han aprovat un total de 59 projectes; són molts menys dels que s’han
aprovat els altres anys, perquè realment cada vegada volem que els projectes que
s’aprovin –a vegades són de més quantia-, però que realment hi hagi un compromís d’un
municipi d’aquí per treballar amb un municipi d’allà; per tant, se n’ha aprovat molt pocs
aquest any i d’aquests 59, 18 són dels que han quedat d’anys anteriors i el que no es vol
és que quedin projectes per finançar, sinó acabar-los tots. Els criteris que s’han seguit per
aprovar aquests projectes és que hi hagi sempre un ajuntament d’aquí que presenti un

81

projecte i que digui que econòmicament li donarà suport; que hi hagi un soci, un altre
municipi del sud, amb qui realment es vulgui adquirir un compromís d’intercanvi o del que
sigui, i una continuïtat de les accions endegades: no pot ser que es quedin projectes que
s’han començat a finançar i es queden allà, perquè no els acabes de finançar.
Per tant, aquest any ja ho veureu: els altres anys s’aprovaven cent i escaig projectes i
enguany només 59; els projectes també estan penjats al web del Fons: per estalviar paper
es va dir que es faria tot per mitjans electrònics i més endavant, perquè ara ve l’estiu,
podríem quedar en un consell de Benestar social o on sembli per parlar-ne.
Aquest any, nosaltres no n’hem presentat cap i, per tant, podem escollir els que vulguem,
però n’hi ha alguns a qui ja havíem donat suport com el de Sant Joan de Nicaragua o
algun altre del Brasil en què realment hi ha un compromís en què si alguna vegada has
recolzat algun d’aquests projectes seria bo continuar recolzant-los, però podem decidir el
que vulguem.
D/6
A l’anterior ple jo no hi era i sé que es va parlar del programa Icària i varen quedar
algunes coses pendents. A través del Consell Comarcal també em varen dir que a la
premsa hi havien llegit alguna cosa. Evidentment la decisió de sortir de programa Icària o
de deixar de funcionar els municipis com a programa Icària ha estat dels municipis que
en formaven part; no ha estat cap decisió del consell Comarcal; ells només ens feien la
gestió i deixar de treballar com a ens supramunicipal i que no teníem un paraigua –ens el
feia el consell comarcal fent-nos la gestió-, però la decisió era nostra dient què volíem fer i
com ho volíem fer.
Evidentment, penso que la finalitat del programa Icària ha estat perquè en els municipis
ha mancat un lideratge realment polític, que s’ho prenguessin com si fos seu; sempre s’ha
vist com una cosa externa i ha estat difícil moltes vegades treballar -potser pel tarannà de
les persones que hi teníem- en xarxa amb els municipis. Per això, en cada legislatura,
cada vegada que començàvem a treballar el programa Icària, semblava que teníem
que tornar a començar de nou; en l’anterior legislatura va ser l’únic en què vàrem fer un
compromís amb la Diputació, un conveni per treballar els 4 anys per evitar que a meitat
de la legislatura els municipis se’n despengessin, perquè com sabeu al programa Icària,
en un principi, els ajuntaments no hi posaven diners i últimament ens costava uns diners i
quan n’hi has de posar, a vegades costa i costa més si realment no entens la feina que
s’està fent. Hi ha accions que es valoraven força bé, però cada municipi és diferents i no
tothom ho veia igual.
Pensem que en aquests moments estem fent una feina d’avaluació, que no s’havia fet,
per veure realment què vol fer cada municipi, com ho vol liderar i quin municipi vol; una
vegada tinguem aquesta feina feta, el que volem intentar és fer conjuntament les coses
que puguem fer alguns municipis i altres no i els que vulguem treballar conjuntament
buscarem una altra manera de poder-ho fer. Evidentment, Santa Maria de Corcó ja va
dir que no hi volia ser; els municipis del Voltregà ja varen dir que com que s’havien creat
el seu consorci ja es treballarien ells conjuntament i quedàvem Sant Pere, Sant Vicenç,
Torelló i Sant Quirze. No sé com ho farem, perquè també s’havia de fer la proposta des
del consorcI, també hi ha algun alcalde que no ho veu gaire clar, però hem de tornar a
fer la proposta i veure si ho treballarem. Els regidors que volem treballar-hi, si que tenim
clar que farem la proposta de treballar conjuntament i ja buscarem en què i si realment
es veu que no... el que volem realment és que qui vulgui treballar realment assoleixi el
compromís i que no es deixi com una cosa que ja va sola i que costava molt de seguir-la
endavant.
Sr. Jordi Casals: Vàrem fer un prec i ara hi ha donat resposta en la distància del temps. El
que nosaltres hauríem volgut demanar i aprofito ara per demanar-ho, és que a la resta
de grups també se’ns pugui fer partícips, perquè creiem que les polítiques del que eren el
programa Icària, polítiques de ciutadania, són molt sensibles; creiem que el consens hi ha
de ser i que tots els grups municipals ens sentim partícips i no hi haurà cap problema,

82

perquè pugui ser d’aquesta manera, perquè en la guia d’acollida, per exemple, ja es va
tenir en compte i també es varen tenir en compte moltes de les aportacions que vàrem
fer.
Sra. M. Àngels Casals: Jo pensava i ja ho havia dit als tècnics d’aquí: ja sabeu que
nosaltres teníem el programa de diversitat i ciutadania malgrat que estàvem al programa
Icària; en aquests moments farem la valoració i un dia d’aquests també volíem convocar
la comissió de seguiment que heu estat treballant els PRAMS, per veure com estàvem,
com treballàvem i aquesta nova realitat com la duríem a terme.
SR. MARC FONTSERÈ:
D/7
El Departament de Treball ha donat els dos plans d’ocupació d’estius: el de les piscines i
el de la neteja de l’Espona; n’havíem demanat dos i els han concedit tots dos.
SR. LLUÍS BASSAS:
D/8
Vist el ple que hi ha hagut, amb 34 punts, voldria agrair –en nom meu i de la resta de
l’equip de govern- l’esforç que han fet els funcionaris en aquest temps, perquè ens hem
trobat amb moltes coses que per la manca de secretari estaven aturades, i especialment
agrair-li a ell l’esforç que ha fet per poder presentar tot això i a veure si en uns mesos ens
posem al dia en molts temes que hi havia.
En Pere i jo us hem estat apretant molt fort en tot això, però esperem que al setembre ja
ens posem del tot al dia i les coses vagin millor.
Moltes gràcies a tots.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

