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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL 28 DE JULIOL DE 2008:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
08/2008
ordinari
28 de juliol de 2008
de les 20:00 a les 21:42
Sala de plens de la casa de la vila

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

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

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

Alcalde
Regidor

Miquel Franch i Ferrés
Manel Romans i Sánchez

PSC-PM
CiU

Secretària acctal.:
Interventora

Julita La Haba i PLans
M. Carme Urgell i Barris

Excusen la seva assistència:

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior _______________________________ pàgina 2
1. Donar compte de la resolució de l’alcaldia de data 8 de juliol de 2008,
de delegació de les tasques pròpies durant el període de vacances -------- pàgina 3
2. Donar compte de la resolució del President del Patronat de la ràdio
municipal de data 8 de juliol, de delegació de les tasques pròpies
durant el període de vacances ---------------------------------------------------------------- pàgina 3
3. Aprovació del plec de clàusules econòmiques i administratives,
particulars, per a la licitació de la contractació de les obres de
construcció, referents al projecte executiu de la llar d’infants La
Cabanya ------------------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 3
4. Proposta d’adhesió al pacte d’alcaldes --------------------------------------------------- pàgina 5
5. Moció contra l’eurodirectiva del temps de treball ------------------------------------- pàgina 7
6. Proposta de canvi del sistema de producció d’energia tèrmica
convencional prevista en el projecte executiu de piscina coberta, per
un sistema d’aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics ----------- pàgina 9
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7. Sol·licitar una subvenció a l’Institut Català de l’Energia per a la
instal·lació d’un sistema d’aprofitament de biomassa llenyosa per a
usos tèrmics, a la piscina coberta municipal de Torelló ---------------------------- pàgina 11
8. Aprovació de les festes locals per a l’any 2009 ---------------------------------------- pàgina 12
9. Sol·licitud de subvenció per a la pròrroga d’un AODL ------------------------------ pàgina 13
10. Aprovar l’adhesió al programa “Anem al teatre” ------------------------------------ pàgina 15
11. Autorització de compatibilitat a personal d’aquesta Corporació ------------- pàgina 16
12. Aprovar la desafectació i la cessió gratuïta de la parcel·la situada a
l’avinguda del Castell, núm. 42-48 i al carrer Ramon Vinyeta núm. 7-53
a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ---- pàgina 17
13. Modificació de les bases d’execució del pressupost per a l’exercici
2008------------------------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 20
14. Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost de
despeses de l’ajuntament de Torelló, mitjançant transferències de
crèdits---------------------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 21
15. Aprovar despeses ---------------------------------------------------------------------------------- pàgina 25
16. Aprovar despeses del pressupost del patronat municipal del teatre
Cirvianum ---------------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 27
17. Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost de
despeses de l’ajuntament de Torelló, per generació de crèdits per
ingressos no tributaris, exp. 6/2008 ----------------------------------------------------------- pàgina 28
18. Aprovació d’un conveni amb l’IES Cirvianum per a la utilització de les
seves instal·lacions esportives------------------------------------------------------------------ pàgina 29
19. Aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Parcial “El
Castell II”------------------------------------------------------------------------------------------------ pàgina 34
20. Acceptació de la cessió de dos terrenys al sector del Pla Parcial “La
Cabanya” --------------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 35
21. Conveni de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament
de Torelló per a l’adjudicació de dues parcel·les, propietat de
l’ajuntament de Torelló destinades a usos industrials -------------------------------- pàgina 36
22. Sol·licitud d’una subvenció per a plaques solars, a l’Institut Català de
l’Energia ------------------------------------------------------------------------------------------------ pàgina 39
23. Sol·licitud de subvenció al Departament de P.T.O.P., per a la millora
paisatgística de l’arbrat dels carrers de Torelló.
24. Sol·licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua, per millores
als pous de la zona esportiva ------------------------------------------------------------------ pàgina 40
Precs i preguntes ------------------------------------------------------------------------------------------ pàgina 41
Informacions ------------------------------------------------------------------------------------------------ pàgina 44
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. 7/2008, corresponent a la
sessió ordinària del dia 30 de juny de 2008, sense modificacions.
A/ PROPOSTES:
SENSE VOTACIÓ
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1.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 8 DE JULIOL DE 2008, DE
DELEGACIÓ DE LES TASQUES PRÒPIES DURANT EL PERÍODE DE VACANCES:
En data 8 de juliol de 2008, es va dictar el Decret 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.
En data 25 de juny de 2008, l’alcaldia va dictar resolució per tal de delegar les seves tasques pròpies des del
dia 1 al 15 d’agost, ambdós inclosos, en el segon tinent d’alcalde, amb motiu del gaudi de les seves vacances
anuals; no obstant, el període de vacances s’allargarà fins el dia 25 d’agost, motiu pel qual és necessària la
designació de la persona que ha d’assumir aquestes tasques en el període comprès entre el 16 i el 25
d’agost.
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 la cinquena Tinenta d’alcalde, Sra. Cristina Sala i Donado, les tasques pròpies de
l’Alcaldia, des del dia 16 fins el 25 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.

2.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL PRESIDENT DEL PATRONAT DE LA RÀDIO
MUNICIPAL DE DATA 8 DE JULIOL, DE DELEGACIÓ DE LES TASQUES PRÒPIES DURANT EL
PERÍODE DE VACANCES:
En data 8 de juliol de 2008, es va dictar el Decret del president del patronat de la ràdio
municipal de Torelló, que es transcriu a continuació per al general coneixement:
En data 25 de juny de 2008, el President del Patronat va dictar resolució per tal de delegar les seves tasques
pròpies des del dia 1 al 15 d’agost, ambdós inclosos, en el segon tinent d’alcalde, amb motiu del gaudi de les
seves vacances anuals; no obstant, el període de vacances s’allargarà fins el dia 25 d’agost, motiu pel qual és
necessària la designació de la persona que ha d’assumir aquestes tasques en el període comprès entre el 16 i
el 25 d’agost.
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 la cinquena Tinenta d’alcalde, Sra. Cristina Sala i Donado, les tasques pròpies de la
Presidència del Patronat de la Ràdio Municipal, des del dia 16 fins el 25 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.

AMB VOTACIÓ
3.- APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES I ADMINISTRATIVES, PARTICULARS,
PER A LA LICITACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ, REFERENTS AL
PROJECTE EXECUTIU DE LA LLAR D’INFANTS LA CABANYA:
INTERVENCIONS:
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SRA. MONTSE AYATS: Volem fer una pregunta: veient les dates a l’expedient d’aquesta
licitació, es parla d’una durada de les obres de 18 mesos i això fa que anem molt enllà
del curs 2009-2010 i voldríem saber si està previst que es pugui començar el curs encara
que sigui a la seva meitat o caldrà esperar a l’inici del curs següent.
SRA. FLORA VILALTA: Es pot començar; no hi ha cap normativa que ho impedeixi.
SR. LLUÍS SABATÉS: En la revisió de l’expedient, també creiem excessiu el termini de 18
mesos per a la construcció, comparant-ho amb altres obres que s’han fet a Torelló;
esperem que hi hagi moltes empreses que es presentin a la licitació –ja que la situació
potser ho fa preveure- i que una de les coses que es puguin valorar és un termini
d’execució més curt que permeti agilitar l’obra, perquè entre exposició pública i tot el
tràmit, si les obres s’adjudiquen amb 18 mesos de termini per a la construcció, sumem un
temps superior a 20 mesos i veiem difícil que es pugui començar el curs vinent.
Pel que fa al finançament, hem vist que a l’expedient hi ha l’informe negatiu, atès que en
aquest moment encara no es disposa de la totalitat del finançament i esperem que amb
les propostes que es presenten avui, com és la cessió definitiva dels terrenys on s’ha
d’ubicar i el conveni amb INCASÒL tot es pugui agilitar el màxim possible.
ACORDS:
El Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de febrer de 2008, va
aprovar inicialment el projecte executiu de les obres de construcció de la Llar d’infants La
Cabanya presentat per SAU Taller d’arquitectura, S.L, amb un pressupost d’execució per
contracte de 1.220.672,21 euros més l’IVA d’aplicació.
El mateix acord de Ple preveia que el projecte restaria definitivament aprovat sense
necessitat d’adoptar cap més acord si durant el termini d’exposició pública no es
presentaven al·legacions.
En data 30 d’abril de 2008, va esdevenir aprovat de manera definitiva el projecte abans
esmentat.
S’ha procedit a la redacció d’un plec de clàusules econòmiques i administratives,
particulars, per a la licitació de la contractació de les obres de construcció, referents al
projecte executiu de la llar d’infants La Cabanya, quina licitació es durà a terme
mitjançant procediment obert i amb forma de concurs, i per tramitació ordinària.
Consta en l’expedient l’informe d’Intervenció i de secretaria.
D’acord amb els antecedents esmentats, a proposta de l’alcalde, el Ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels 15 membres assistents, acorda:
Primer: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert de les obres de
construcció, referents al projecte executiu de la llar d’infants La Cabanya, d’acord amb
el text que consta a l’expedient.
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.
Quart: 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.
Cinquè: Publicar la licitació al web municipal.
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Sisè: Facultar a l’Alcalde tan àmpliament en dret sigui necessari pel desenvolupament
d’aquest acord.
4.- PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Des d’Iniciativa ciutadans del Ges, estem totalment d’acord en
l’adhesió a aquest pacte; un pacte que evidencia –tal com s’ha esmentat- que la
responsabilitat que tenim tots i totes per intentar resoldre el problema de l’escalfament de
la terra i especialment els ajuntaments, perquè els ajuntaments –sempre hem dit des del
nostre grup- que hauríem de predicar amb l’exemple i, per tant, hem de treballar per
aconseguir que es redueixin aquestes emissions de gasos i lluitar promovent actuacions
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovable. És a partir
d’aquesta responsabilitat i de la convicció i el compromís del nostre grup, que demanem
que l’aprovació d’aquest document no es quedi només en bones intencions i en la
concreció dels compromisos que s’esmenten en el pacte, sinó que es vagi més enllà i
que actuacions com les que es preveuen a la piscina coberta –que en parlarem més
endavant i que aprovarem avui- s’estenguin també a altres instal·lacions; que es treballi
urgentment per resoldre l’elevat consum en determinades instal·lacions i equipaments
municipals, com és ara el que es produeix al pavelló a l’hivern, encara que ja ho hem
esmentat en aquest ple ha semblat que no s’ha volgut admetre, o que també s’expliquin
els resultats de l’auditoria que va fer en el seu moment l’Agència Local de l’Energia i que
es dissenyi un pla de treball per aplicar els suggeriments que ens sembla que han de
constar en aquest informe. Només són alguns dels exemples que es poden afegir a les
intencions que aquí es manifesten i que ens sembla que hem de poder complir el primer
compromís que parla que l’any 2020 hem d’haver fet una sèrie de deures i aquests
deures, per arribar-hi, ens portaran molta feina per davant.
SR. JORDI CASALS: Des d’Esquerra Republicana també hi estem d’acord. Ens agradaria
que se’ns informi –quan s’hi treballi- com s’elaborarà aquest ple; també ens agradaria
participar-hi, saber quina estratègia se seguirà per elaborar-lo, la partida pressupostària
que s’hi destinarà i a compte de quina –si és que ja es comença aquest any- que és un
dels compromisos que s’ha de fer.
També insistiríem en fer l’avaluació que pertoca i per a la qual també s’adopta un
compromís, malgrat que els resultats no siguin positius. Per a nosaltres és molt important
l’avaluació de les actuacions que es fan en diferents programes i, per exemple, en altres
àmbits hem trobat a faltar aquesta avaluació, malgrat que per Reglament hi ha el
compromís, com és el cas dels Consells municipals de participació ciutadana.
SR. MARC FONTSERÈ: Des del PSC entenem que adherir-nos a qualsevulla iniciativa que
tingui per objectiu la lluita contra el canvi climàtic, i més quan el que es pretén, en aquest
cas, no és portar a terme una acció unilateral d’un municipi o d’una regió, sinó que
agafa l’àmbit de tota la Unió europea.
El pacte d’alcaldes que es presenta avui, parteix de diverses certeses; una, com a
comentat la Montse, és que els ajuntaments som l’administració més propera al ciutadà i,
per tant, segurament som els que més podem influir-los i més eficaçment podem portar a
terme aquestes accions de forma coordinada. Hem de donar exemple, és veritat! La
segona és que en el mateix text de la moció es parla que les ciutats generem més del
50% dels gasos d’efecte hivernacle; és una dada que jo no coneixia i ens ha de fer
pensar que som potser dels que més hi tenim a fer.
Comentar diverses coses que s’han dit: el canvi de caldera de la piscina i podríem afegir
alguna subvenció que es demana avui com, per exemple, per la instal·lació de plaques
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solars per al pavelló... altres accions que s’han anat fent, com les plantades d’arbres:
l’any passat se’n varen plantar més de 200; això no redueix les emissions, però si que
contribueix a la captació de CO2.
Pel que fa a les partides, cal aclarir que el termini d’un any no és per a portar a terme les
accions, sinó que és per fer el Pla i sembla que la Diputació ens hi ajudarà i l’ajuntament
també té partides per fer accions de medi ambient, si la Diputació no ens ajudés, que
segur que ens ajudarà.
SR. LLUÍS BASSAS: A part de subscriure tot el que s’ha dit, hi ha una qüestió que voldria
ressaltar i és el fet que som l’administració més propera; és molt important que les
administracions que tenen el contacte més directe amb la gent siguin les que comencen
a actuar; les coses que venen de molt amunt i d’administracions més llunyanes és difícil
que es puguin portar a terme, però des de casa i des de la proximitat amb la gent és molt
més fàcil poder fer feines, sobretot tenint en compte que a les ciutats produïm una gran
quantitat de CO2 i que es pugui controlar des de la mateixa proximitat que això es pugui
reduir.
A part dels plans que s’han comentat, n’hi ha algun altre que està sobre la taula i que
n’anirem parlant properament, altres estudis per a altres instal·lacions municipals en què
s’hi pot aplicar energies renovables i altres sistemes, de les quals en parlarem en els
propers mesos.
ACORDS:
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes”, una
de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en
la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no
formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Torelló té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les
seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència
energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts
renovables.
Per tot el que s’ha exposat, el ple municipal, per unanimitat dels 15 membres assistents,
acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Torelló fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per
cent per a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies
renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport
i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de
les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes
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tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de l’Àrea de Medi Ambient
de la Diputació de Barcelona.
Tercer.- L’Ajuntament de Torelló es compromet també a elaborar un informe bianual per
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar
de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que
consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert) i al President Delegat de l’Àrea de Medi
Ambient de la Diputació de Barcelona per fer possible les tasques de suport i coordinació
dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
5.- MOCIÓ CONTRA L’EURODIRECTIVA DEL TEMPS DE TREBALL
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Nosaltres votarem a favor de la moció, evidentment; hem de fer els
possibles per tal que des de tots els àmbits i estaments, el Parlament Europeu, en el debat
del pròxim mes de novembre, es vegi obligat a tirar enrere aquesta directiva que proposa
ampliar la jornada laboral fins a 65 hores. Nosaltres pensem que no podem anar enrere;
no podem deixar que els drets i les millores laborals que varen aconseguir els nostres
pares, els nostres avis, els nostres besavis se’n vagin en orris i no podem deixar, tampoc,
com diu la moció, que s’ataquin i es menyspreï el sentit de la negociació col·lectiva, la
seguretat o la salut i no és ètic des del nostre punt de vista, que mentre ens omplim la
boca amb expressions com “conciliació entre la vida laboral i personal” després es
puguin aprovar mesures com aquesta.
Ja dèiem al començament que per aconseguir-ho cal que tots ens mobilitzem i cal
també una decisió ferma dels nostres partits, a nivell de Catalunya, de l’Estat espanyol i
també de la Unió Europea; per la part que em correspon, des d’Iniciativa ja hem
manifestat el nostre posicionament i compromís en tots aquests àmbits que plantejava i,
per tant, avui donarem suport a aquesta moció.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres hi donarem suport; en primer lloc des d’un àmbit segurament
més de casa nostra, doncs lamentem que en el segon punt haguem de demanar al
govern espanyol i no pas al català, que no en té les competències, perquè faci les
gestions pertinents i, pel que fa a la resta de la moció, aquesta eurodirectiva de la Unió
Europea és un torpede a la línia de flotació del consens de l’estat del benestar que
s’havia aconseguit i és un retrocés en els drets de la classe treballadora, claríssim i amb
aquestes actuacions, la Unió europea, l’únic que fa és allunyar-se de la ciutadania. Ja en
la proposta de constitució proposada en què no es respectaven els drets dels pobles i
que ja marcada un cert retrocés social en els plantejaments polítics i aquesta
eurodirectiva demostra el camí –segons la nostra interpretació- erràtic, de la Unió
Europea.
SRA. FLORA VILALTA: Des del PSC estem absolutament en contra que aquesta
eurodirectiva tiri endavant; de fet, vàrem ser un dels primers partits en iniciar una
campanya per demostrar que no hi estàvem d’acord. Creiem que la lluita sindical que
s’ha portat des de fa molts i molts anys i que ha aconseguit que realment arribem a un
estat del benestar i a uns horaris que facin possible la conciliació de la vida laboral,
familiar i la personal –tot i que en això encara hi estem una mica lluny- i evidentment és un
atac frontal contra això i nosaltres sempre hem estat en contra d’aquesta Europa
neoliberal; creiem que la raó de ser d’Europa ha de ser una Europa social i, per tant,
considerem que això suposaria un pas enrere gairebé d’un segle. Esperem, confiem que
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amb iniciatives com la que ara estem tirant endavant i la que estem votant, quan això
arribi al tràmit del ple de Parlament Europeu, pugui ser votat en contra o retirat.
SR. LLUÍS BASSAS: Nosaltres estem d’acord totalment amb la proposta que hi ha sobre la
taula.
ACORDS:
Actualment el límit de la jornada laboral a Europa se situa en les 48 hores setmanals.
Aquest sostre va ser aprovat per l’Organització Internacional del Treball al 1917.
Aquesta norma va representar una fita en la conquesta dels drets dels treballadors,
després d’anys de revoltes sindicals que es van iniciar en la convenció de la Federació de
treballadors d’Estats Units i Canadà de l’any 1884, quan es va fer una crida per lluitar
contra la jornada laboral de 10 i 12 hores diàries i passar a la de 8 hores. Aquestes
reivindicacions van provocar la revolta de Chicago al 1886 amb greus enfrontaments
entres treballadors i policies.
El 1993, el Consell i el Parlament Europeu van aprovar una directiva que limitava a 48
hores el temps de treball setmanal, per raons relacionades amb la salut i la seguretat dels
treballadors.
El passat 10 de juny, els ministres de Treball i Assumptes socials de la Unió Europea van
aprovar una directiva que permet estendre fins les 60 hores –i en casos específics fins les
65- la jornada laboral setmanal.
La directiva aprovada representa un atac frontal a l’Europa social i una autèntica
regressió en els drets dels treballadors europeus.
És un pas més en la individualització de les relacions laborals i, per tant, en la pèrdua de
capacitat de negociació col·lectiva. Elimina, de facto, el dret al descans en les jornades
laborals continuades i atenta contra la seguretat i la salut a la feina, alhora que dificulta
la conciliació de la vida laboral i personal.
La Confederació Europea de Sindicats també ha denunciat aquesta directiva Europea i
considera que aquesta mesura suposa un retrocés de més de 100 anys en la protecció
dels drets de treballadors i treballadores.
Cal defensar que Europa sigui una Europa social i deixi de banda els plantejaments
neoliberals que només porten a perdre drets aconseguits al llarg dels anys i tornar a
situacions més pròpies de segles passats.
Per tot això, a proposta de tots els grups a l’Ajuntament de Torelló, el Ple, per unanimitat
dels 15 membres assistents, acorda:
Primer.- REBUTJAR l’actual directiva europea referent a l’ordenació del temps de treball,
ja que representa una pèrdua del benestar social, un atac als drets laborals, atenta
contra la seguretat i la salut a la feina, a més de dificultar la conciliació entre la vida
laboral i la familiar i personal.
Segon.- DEMANAR al Govern espanyol que faci totes les gestions necessàries per defensar
l’actual jornada laboral.
Tercer.- DEMANAR als grups parlamentaris al Parlament Europeu que rebutgin aquesta
directiva.
Quart.- DONAR total suport al posicionament de la Confederació Europea de sindicats,
en la seva denúncia d’aquesta mesura.
Cinquè.- DEMANAR al Consell de la Unió Europea que adopti una nova normativa que
estigui en consonància amb els Tractats Europeus i la Carta de Drets Fonamentals de la
UE.
Sisè.- INFORMAR d’aquest acord, al Govern de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Congrés de Diputats, al Govern Espanyol, al Parlament Europeu, a la Comissió i al Consell
de la Unió Europea.
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6.- PROPOSTA DE CANVI DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓ D’ENERGIA TÈRMICA
CONVENCIONAL PREVISTA EN EL PROJECTE EXECUTIU DE PISCINA COBERTA, PER UN
SISTEMA D’APROFITAMENT DE BIOMASSA LLENYOSA PER A USOS TÈRMICS.
INTERVENCIONS:
SR. ALBERT SOLDEVILA: Ja que es proposa de fer el canvi de calderes, voldria saber si s’ha
estudiat mirar algun altre tipus d’energia renovable, com podria ser la geotèrmica, per
exemple, que ´consisteix en un aprofitament de l’energia de la mateixa terra i que no
necessita cap tipus de combustible a part de molt poca energia elèctrica.
També voldria saber, en relació al fet que es presenta una caldera de biomassa llenyosa,
que crema brossa de fusta, però en molts llocs la porten i la trituren al mateix lloc per
cremar-la; la meva pregunta és: perquè no es fa servir el pellets, doncs em va semblar
que al projecte es parla de llenyosa d’estella.
SRA. MONTSE AYATS: Des del nostre grup volíem remarcar que estem d’acord amb la
proposta, tant amb aquesta com amb la que la segueix; ens agrada comprovar que el
nostre ajuntament comença a adonar-se que la biomassa pot ser útil; la utilització de la
biomassa, s’ha anat demostrant que com a combustible, a l’hora d’alimentar les
instal·lacions domèstiques i públiques, es va confirmant com una aporta moderna, viable
i, sobretot, sostenible i que forma part de les energies renovables, perquè les emissions de
CO2 que genera són neutres i és veritat que les instal·lacions inicials requereixen una
inversió més alta que les convencionals, però és evident que es redueix bastant el cost del
combustible i, per tant, l’amortització en principi, si hi afegim que l’administració ho
subvenciona en un 30% és evident que es pot amortitzar amb una certa facilitat. Si a més
hi afegim tot el tema d’escalada de preus de petroli, es va confirmant que aquest és un
bon sistema. Alhora, el fet de treballar amb biomassa és un factor clau, perquè tot això
genera valora afegit en la massa forestal i, per tant, entenem que té molts elements
positius que s’haurien de potenciar i esperem i desitgem que aquest inici d’aquest sistema
d’aprofitament tingui traducció en altres instal·lacions en què sigui possible –és evident
que no és possible en totes-, però que sigui un inici d’un sistema d’utilització d’energies
que se sumi a les moltes iniciatives que s’han plantejat quan parlàvem anteriorment de
l’altra proposta.
SR. PERE GALOBARDES: Des del punt de vista mediambiental, en Marc ja ha explicat
abans les raons diverses; des del punt de vista econòmic, és possible perquè l’estudi
econòmic que ha fet l’empresa conjuntament amb els serveis municipals així ho diu i
l’ajuda de la subvenció és el que ajuda a fer-ho rendible. Això suposa la no dependència
dels combustibles fòssils i pel que tenim entès, el que permet la caldera és qualsevol
tipologia de les de biomassa, tant si és una, com si és l’altra.
És cert, com ha dit la Montse, que les instal·lacions són més cares i que provoca una
petita variació inicial, que permetrà que la càrrega del combustible no s’efectuï pel lloc
on era previst inicialment i d’aquesta manera no s’haurà d’accedir per la pista
d’atletisme, fet que ens preocupava bastant i amb la modificació del projecte, el
subministrament del material es farà per la façana.
També és important destacar que en el cas que la subvenció no fos atorgada, el qui
assumirà el sobrecost del projecte és la mateixa empresa concessionària i, per tant, l’únic
que assumirà l’ajuntament, en tot cas, és aquest petit increment de la modificació del
projecte.
SR. JORDI CASALS: Lligant amb el que havia comentat l’Albert, cal anar en compte,
perquè si no és de pellets, pot ser que el triturat sigui de fusta envernissada, si no hi ha un
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control; la meva preocupació és que si es fa ús d’aquesta fusta, es tingui aquest control.
Entenem que la voluntat és que hi sigui, però pot ser que passi per alt.
SR. PERE GALOBARDES: Jo suposo que ara obrir un debat sobre una cosa inexistent, no és
el moment. El concepte de biomassa ja està clarament especificat per la norma i ha de
ser fusta neta i pellets, que és el que es preveu.
SR. LLUÍS BASSAS: Abans tu Albert comentaves d’altres energies: l’altre dia vàrem tenir
contacte amb una empresa de Torelló que vol fer experiències en energia geotèrmica i a
través de l’Agència Local de l’Energia del Consell Comarcal, mirarem quina és la
instal·lació o l’edifici més adequat per a una experiència d’aquestes i que facin un estudi
de tot això. I en altres casos, també intentarem buscar altres fonts alternatives per estalviar
energies d’aquestes més convencionals.
ACORDS:
En data 14 d’octubre de 2005, l’Ajuntament de Torelló va presentar al Consell Català de
l’Esport, la sol·licitud de subvenció per a la construcció d’una piscina coberta, atesa la
publicació de convocatòria en la Resolució PRE/2242/2005, de 21 de juliol.
El Ple de l’Ajuntament de Torelló, en sessió ordinària de 29/01/2007, va aprovar el Projecte
executiu de piscina coberta municipal de Torelló, quin import de pressupost per
contracte, és de 2.940.112,21 €, més l’IVA d’aplicació, que totalitza 3.410.530,16 €.
En data 4 de juliol de 2007, el comitè Executiu del Consell Català de l’Esport va emetre
informe favorable de concessió definitiva de la subvenció a l’Ajuntament de Torelló.
En data 31 d’octubre de 2007, es va signar el contracte entre l’Ajuntament de Torelló i
Sport Assistance 2000, S.L., d’adjudicació de la concessió administrativa del servei
municipal de piscina coberta de Torelló.
En data 17 de desembre de 2007, es va procedir a la comprovació del replanteig de
l’obra, i en data 14 de gener es va iniciar l’activitat de construcció.
En data 10 de juliol de 2008 el Concessionari del servei ha presentat a l’Ajuntament una
sol·licitud d’autorització de canvi de les instal·lacions de producció d’energia tèrmica
convencional, mitjançant calderes de gas, previstes en projecte executiu, per un sistema
d’aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics, mitjançant calderes de
combustió d’estelles i pellets.
Annex a la sol·licitud, l’entitat Concessionària acompanya: l’exposició de motius per
sol·licitar el canvi, el projecte bàsic d’instal·lació de dues calderes de biomassa amb un
pressupost de contracte per import de 226.695,99 euros, més l’IVA d’aplicació, la
memòria de la Direcció Facultativa de les obres de construcció de la piscina coberta
municipal de Torelló, referida al canvi del combustible de gas per biomassa, que inclou la
comparativa d’ambdós sistemes de producció d’energia tèrmica i la idoneïtat de la
instal·lació proposada a les necessitats energètiques de la piscina, així com l’adequació
a la normativa vigent, informes de la direcció Tècnica i Facultativa de la referida obra,
respecte les variacions pressupostaries reportades pel canvi, l’adaptació de la instal·lació
proposada a l’estat actual de l’obra en construcció i l’adequació al calendari d’obra.
Inclou també l’informe econòmic de la pròpia entitat concessionària.
La instal·lació de calderes de biomassa substitueix la instal·lació de calderes a gas amb
un pressupost de contracte per import de 38.001,46 euros, més l’IVA d’aplicació. La major
inversió correspon a la diferència d’imports d’ambdues instal·lacions de 188.694,53 euros,
més l’IVA d’aplicació, i és a risc i ventura del concessionari.
Vist l’informe favorable de l’Assessor d’Alcaldia.
D’acord amb els antecedents esmentats, a proposta de l’alcalde, el Ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels 15 membres assistents, acorda:
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Primer.- APROVAR el canvi del sistema de producció d’energia tèrmica convencional
previst en el Projecte executiu de l’obra de construcció de la piscina coberta, per un
sistema d’aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics, segons el projecte bàsic
d’instal·lació de dues calderes de biomassa de 250 kWt amb un pressupost de contracte
per import de 226.695,99 euros, més l’IVA d’aplicació, presentat pel Concessionari del
servei. Així amb l’addició de la diferència, la inversió aprovada per a la construcció de la
piscina coberta se situa en un import de pressupost per contracte, de 3.128.806,74 €, més
l’IVA d’aplicació, que totalitza 3.629.415,82 €.
Segon.- SOL·LICITAR l’autorització del Consell Català de l’Esport, per a la modificació del
sistema de producció d’energia tèrmica de l’actuació piscina coberta, en el sentit
indicat en el primer acord.
Tercer.- CONDICIONAR l’efectivitat del primer acord, a l’autorització prèvia per escrit del
Consell Català de l’Esport, d’acord amb l’establert a base 14 a, de l’annex 1, de la
Resolució PRE/2242/2005, de 21 de juliol, per la qual s’aproven les bases per a la concessió
de subvencions per a la construcció o el condicionament d’equipaments esportius en el
període 2005 – 2008.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució al Consell Català de l’Esport, a Sport Assistance
2000, S.L, a Gallego Arquitectos S.L., a la Regidoria d’Esports, al Departament
d’intervenció, als Serveis Tècnics municipals, i a l’Assessor d’Alcaldia.
7.- SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A L’INSTITUT CATALÀ D’ENERGIA PER A LA INSTAL·LACIÓ
D’UN SISTEMA D’APROFITAMENT DE BIOMASSA LLENYOSA PER A USOS TÈRMICS, EN LA
PISCINA COBERTA MUNICIPAL DE TORELLÓ
ACORDS:
El Ple de l’Ajuntament de Torelló, en sessió ordinària de 29/01/2007, va aprovar el Projecte
executiu de piscina coberta municipal de Torelló, quin import de pressupost per
contracte, és de 2.940.112,21 €, més l’IVA d’aplicació, que totalitza 3.410.530,16 €.
En data 31 d’octubre de 2007, es va signar el contracte entre l’Ajuntament de Torelló i
l’entitat Sport Assistance 2000, S.L., d’adjudicació de la concessió administrativa del servei
municipal de piscina coberta de Torelló.
En data 17 de desembre de 2007, es va procedir a la comprovació del replanteig de
l’obra, i en data 14 de gener de 2008, es va iniciar l’activitat de construcció.
En data 1 de juliol de 2008, va ésser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 5163, l’Ordre ECF/315/2008, de 2 de juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva
en el marc del Programa d’energies renovables i s’obre convocatòria per a l’any 2008
En data 10 de juliol de 2008 el Concessionari del servei ha presentat a l’Ajuntament una
sol·licitud d’autorització pel canvi de les instal·lacions de producció d’energia tèrmica
convencional, mitjançant calderes de gas, previstes en projecte executiu, per un sistema
d’aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics, mitjançant calderes de
combustió d’estelles i pellets.
Annex a la sol·licitud, l’entitat Concessionària acompanya: l’exposició de motius per
sol·licitar el canvi, el projecte bàsic d’instal·lació de dues calderes de biomassa amb un
pressupost de contracte per import de 226.695,99 euros més l’IVA d’aplicació, totalitzant
262.967.35 €, la memòria de la Direcció Facultativa de les obres de construcció de la
piscina coberta municipal de Torelló, referida al canvi del combustible de gas per
biomassa, que inclou la comparativa d’ambdós sistemes de producció d’energia tèrmica
i la idoneïtat de la instal·lació proposada a les necessitats energètiques de la piscina, així
com l’adequació a la normativa vigent, informes de la direcció Tècnica i Facultativa de
la referida obra, respecte les variacions pressupostaries reportades pel canvi, l’adaptació
de la instal·lació proposada a l’estat actual de la construcció i l’adequació al calendari
d’obra. Inclou també l’informe econòmic de la pròpia entitat concessionària.
Vist l’informe favorable de l’Assessor d’Alcaldia.
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D’acord amb els antecedents esmentats, a proposta de l’alcalde, el ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels 15 membres assistents, acorda:
Primer.- SOL·LICITAR a L’ICAEN una subvenció per import de 131.483,67 euros, IVA inclòs,
corresponent al 50% de l’import de pressupost per contracte de 262.967,35 del Projecte
bàsic d’instal·lació de dues calderes de biomassa de 250 kWt a l’obra en construcció de
la piscina coberta de Torelló, d’acord amb l’establert a l’apartat a) de l’article 5.2 de
l’Ordre ECF/315/2008, de 2 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc del
Programa d’energies renovables i s’obre convocatòria per a l’any 2008.
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a Sport Assistance 2000, S.L, a la Regidoria d’Esports,
al Departament d’intervenció, als Serveis Tècnics municipals, i a l’Assessor d’Alcaldia.
8.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2009:
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: S’havia valorat, des de l’equip de govern el tema de fer festa local per
Carnaval; vàrem fer algunes reunions, semblava que no s’agafaria com a dia festiu, però
si que es parlaria amb empreses, amb escoles, ... per veure si seria possible i com nosaltres
vàrem proposar en una reunió, arribar a un pacte local per tal que la proposta pogués
reeixir sense que fos un dia festiu. No sé si hi ha hagut més converses i s’ha avançat en
aquest tema o no.
SR. LLUÍS BASSAS: No ho sé; suposo que no, però de totes maneres tenim temps de fer-ho
de cara al proper Carnaval, començant els contactes de cara al curs vinent, tenint en
compte que el que s’aproven ara són les festes oficials i que a nivell d’ajuntament només
ens en toquen dues i, per tant, tampoc podem fer res més que això.
SRA. FLORA VILALTA: En l’últim Consell Escolar municipal, es va parlar i va semblar que tant
els claustres com les AMPA’s, al final no ho veien massa clar, atès que el divendres de
carnaval és el dia que se celebra a les escoles; des d’aquest sector, a la comissió que hi
ha muntada per al Carnaval festa local, ja es va donar la resposta.
ACORDS:
Els Serveis Territorials de Treball de la Generalitat de Catalunya, han tramès, com cada
any, el requeriment per tal que aquesta Corporació acordi i els proposi, les dates de
celebració de les dues festes locals del municipi de Torelló per a l’any 2009, d’acord amb
l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, que indica que aquestes dates es fixaran per
Ordre del Conseller de Treball a proposta dels municipis respectius.
L’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, estableix que l’acord per part del municipi és
competència del plenari municipal, per la qual cosa, a proposta de l’Alcaldia, el Ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels 15 membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la proposta de celebració de les dues festes locals d’aquest municipi,
per l’any 2009, en les dates que s’indiquen a continuació:
• Dissabte, 1 d’agost, Festa Major.
• Dilluns, dia 21 de setembre, Rocaprevera.
Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona, del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya, per tal que el tramitin en la forma escaient.
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9.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PRÒRROGA D’UN AODL
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Nosaltres aprofitem sempre que surt aquest tema de l’AODL per
demanar que s’estudiï una vegada s’esgoti la possibilitat de pròrroga, fer aquesta plaça
estructural, perquè creiem que ha donat molt bons resultats a Torelló.
ACORDS:
Els agents d’ocupació i desenvolupament local es configuren com a treballadors de les
entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb
competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació,
dependents o vinculades a aquelles, d’acord amb el que estableix el 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. Aquest agent d’ocupació i desenvolupament local tenen com a missió
principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d’ocupació
relacionades amb la generació d’activitat econòmica i d’ocupació, col·laboració que
s’ha de desenvolupar en el marc d’actuació conjunta i acorda de l’entitat contractant
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Per Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, (publicada al DOGC núm. 4604 de 30 de març
de 2006), es van establir les bases reguladores de les subvencions destinades a programes
per al desenvolupament local i l’ocupació en col·laboració amb entitats locals.
Atès que en data de 3 d’octubre de 2006 es va contractar a ELISENDA CURRIUS SOLER
com AODL a l’àrea de Cultura de l’ajuntament de Torelló
Per la resolució TRE/881/2008, de 26 de març de 2008 (publicada al DOGC núm. 5100 de
31/03/2008), s’obre la convocatòria per a l’exercici 2008 per a la sol·licitud de pròrrogues
de la subvenció per a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local
(AODL).
És per tot això que, a proposta de l ’Alcalde, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
15 membres assistents, acorda:
Primer.- SOL·LICITAR al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya una
pròrroga de la subvenció per al pagament del 80 % del cost total anual de l’Agent
d’Ocupació i Desenvolupament local (AODL) destinat/da a l’àrea de cultura.
Segon.-ADOPTAR, el compromís de finançar el 20% del cost restant de l’AODL a càrrec del
pressupost municipal.
el pla de treball elaborat pel departament de Cultura que
Tercer.- APROVAR
desenvoluparà ELISENDA CURRIUS SOLER com a AODL a l’àrea de Cultura.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, al departament de Recursos Humans i a la Intervenció municipal.
SÍNTESI PLA DE TREBALL ANUAL DE L’AODL (2a PRÒRROGA – 2008 / 2009)
PROGRAMA 1 - Foment de nous públics en les programacions artístiques i culturals
Acció Núm. 1.2 – Disseny d’eines i sistemes de participació.
Acció Núm. 1.3 – Programació.
Acció Núm. 1.4 - Promoure i fomentar els equipaments culturals existents al municipi:
teatre Cirvianum, biblioteques, sales annexes al teatre, ....
Acció Núm. 1.2 – DISSENY D’EINES I SISTEMES DE PARTICIPACIÓ.
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Activitats
1.2.2: Portar a terme propostes per a la creació i consolidació de nous públics.
1.2.3: Desenvolupar sistemes de participació de la població en les activitats culturals.
Acció Núm. 1.3 – PROGRAMACIÓ.
Activitats:
1.3.1: Elaboració de propostes de programació conjuntament amb els diversos col·lectius
interessats
1.3.2: Treballar en la diversitat cultural de les programacions i activitats culturals
Acció Núm. 1.4 - PROMOURE I FOMENTAR ELS EQUIPAMENTS CULTURALS EXISTENTS AL
MUNICIPI: TEATRE CIRVIANUM, BIBLIOTEQUES, SALES ANNEXES AL TEATRE,
....
Teatre Cirvianum i biblioteca estan plenament actius i potser només caldrà adaptar el seu
funcionament a necessitats que es detectin.
PROGRAMA 2 - Comunicació cultural
Acció Núm. 2.1- Actualització i ampliació de bases de dades.
Acció Núm. 2.2 – Establir estratègies de comunicació dels projectes culturals.
Acció Núm. 2.1- ELABORACIÓ DE BASES DE DADES
Activitats:
2.1.2: Base de dades cultural d’usuaris o interessats. Actualitzacions
Acció Núm. 2.2 – ESTABLIR ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ
Activitats:
2.2.3: Implementar un sistema de comunicació periòdic.
2.2.4: Consolidar i potenciar les TIC com a eines de comunicació i difusió
PROGRAMA 3 - Suport a l’associacionisme
Acció Núm. 3.1- Donar suport a les associacions culturals.
Acció Núm. 3.3 - Potenciar la formació dels associats amb la col·laboració en
l’organització de cursos, tallers, jornades, etc.
Acció Núm. 3.1- DONAR SUPORT A LES ASSOCIACIONS CULTURALS.
Activitats:
3.1.1 Mantenir a les associacions informades de totes els temes que els faciliti el
desenvolupament de la seva activitat
3.1.2 Suport tècnic en l’organització de les seves activitats
3.1.3 Suport i assessorament en les seves accions de comunicació i difusió dels seus actes.
Acció Núm. 3.2 – INCENTIVAR TRANSFERÈNCIES DE CONEIXEMENT.
Activitats:
3.2.1 Desenvolupar accions que afavoreixin el treball en xarxa entre les diferents entitats i
col·lectius de Torelló.
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Acció Núm. 3.3 - POTENCIAR LA FORMACIÓ DELS ASSOCIATS AMB LA COL·LABORACIÓ EN
L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS, TALLERS, JORNADES, ETC.

PROGRAMA 4 - Pla de cultura
Acció Núm. 4.1- TREBALLAR EN FINALITZACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ CULTURAL juntament amb
la OERC -oficina d’estudis i recursos culturals- de la Diputació de Barcelona
Acció Núm. 4.3 – DESENVOLUPAR LES ACCIONS QUE ES MARQUIN FUIT DEL PLA D’ACCIÓ
CULTURAL.
10.- RATIFICAR L’ACORD D’APROVAR L’ADHESIÓ AL PROGRAMA “ANEM AL TEATRE”
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Des d’Esquerra sempre hem apostat per la promoció del teatre i
voldríem fer una observació en relació a un programa en què Torelló va ser pioner, que
era el programa “butaca”; no va acabar de reeixir a Torelló; és un projecte molt
interessant, ja que és cultura, teatre i la participació dels joves i ara no hi ha el regidor de
joventut, però si que hi és la de cultura i com que les polítiques de joventut són
transversals, val el mateix; demanar si s’ha plantejat tornar-hi a participar o si s’informarà
els joves que quan treballin en el Pla Local de joventut, que hi ha aquesta opció de
treballar els temes de cultura i de teatre d’una forma participativa en què ells siguin els
protagonistes de l’organització.
SRA. NÚRIA GÜELL: El programa butaca va començar bastant bé a Torelló i, en canvi, a
mesura que va anar avançant, la cosa va anar baixant i el problema gros va ser que no
vàrem tenir un grup de jovent que se’n fes càrrec i aquest és el problema gros.
El que deies és veritat: des del Pla de Cultura s’intentarà tornar a engrescar la gent, però
el programa butaca, de moment el tenim aparcat.
ACORDS:
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada 14 de juliol de 2008, va adoptar
l’acord que es transcriu a continuació, la competència del qual s’escau en el ple
municipal, per la qual cosa, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels 15 membres
assistents, acorda::
Primer.- RATIFICAR l’acord abans esmentat, amb el contingut que es transcriu a
continuació:
Atès que l’Ajuntament de Torelló està adherit al Programa “Anem al Teatre” de la Diputació de Barcelona,
en el qual hi figura un apartat dedicat als joves de Secundària dels centres educatius.
Atès que la Diputació de Barcelona vol diferenciar les activitats adreçades als joves dels infants en el
Programa “Anem al Teatre”, i per aquest motiu es proposa que l’Ajuntament de Torelló signi el protocol
d’adhesió especifica per a joves amb el nom “Sessions de teatre-debat per a Secundària”.
Per tot això exposat anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer: APROVAR l’adhesió de l’Ajuntament de Torelló al programa “Sessions de teatre-debat per a
Secundària” organitzat per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Torelló per als cursos 2008-09,
2009-10.
Segon: NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a les regidories de
cultura i d’educació d’aquest Ajuntament i a la intervenció municipal.
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Tercer: RATIFICAR aquest acord en la propera sessió plenària que se celebri.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, a les
regidories de cultura i d’educació d’aquest Ajuntament i a la intervenció municipal.
11.- AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT A PERSONAL D’AQUESTA CORPORACIÓ
ACORDS:
Vista la instància presentada per la sra. Gemma Carretero Verdaguer, funcionària de
carrera adscrita al lloc de treball d’arxivera municipal de l’Ajuntament de Torelló, per
mitjà de la qual demana la declaració de compatibilitat per a l’exercici d’una segona
activitat consistent una col.laboració amb l’Associació d’Arxivers de Catalunya per a la
realització dels índex que acompanyaran el projecte de “Manual d’Arxivística”, que
tindrà una durada de tres mesos, i una dedicació de dues hores diàries.
Vist el que disposen els articles 11 i següents de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques,
Atès que a l’empara de l’article 14 de la Llei 53/1984, correspon al Ple el reconeixement
de la compatibilitat, si escau,
A proposta del regidor de règim intern, el Ple, per unanimitat dels 15 membres assistents,
acorda:
Primer: Autoritzar a la sra. Gemma Carretero Verdaguer la compatibilitat de l’activitat
privada per compte aliè consistent en una col.laboració amb l’Associació d’Arxivers de
Catalunya per a la realització dels índex que acompanyaran el projecte de “Manual
d’Arxivística”, durant els mesos d’agost a octubre de 2008, amb una dedicació de dues
hores diàries, sempre fora de la jornada laboral que desenvolupa com a funcionària de
l’Ajuntament de Torelló, adscrita al lloc de treball d’arxivera municipal.
Segon: Aquesta autorització s’entén atorgada amb les condicions específiques següents,
el compliment de les quals queda sota la responsabilitat personal de la persona
interessada, sense perjudici de les facultats inspectores que la legislació reserva a aquesta
entitat:
a. La funcionària afectada per aquest acord no pot desenvolupar dins de l’activitat
privada que porta a terme l’elaboració de projectes, estudis, informes activitats de
gestoria, mediació, representació o defensa d’interessos de particulars davant
l’Ajuntament de Torelló o els seus organismes autònoms, delegats, concessionaris i
altres persones físiques o jurídiques que tinguin relacions funcionals o de serveis amb
aquesta Corporació.
b. Té l’obligació d’abstenir-se en totes aquelles activitats que puguin interferir de forma
directa o indirecta en el desenvolupament de les funcions a l’Ajuntament de Torelló.
c. Aquest acord, es basa exclusivament en la presumpció de la bona fe de la
sol.licitant, no pressuposa cap declaració de legitimitat o adequació a la legalitat de
les activitats privades declarades compatibles.
d. Cap activitat privada declarada compatible no pot implicar una dedicació superior
al 50% de la jornada ordinària que tenen assenyalades els funcionaris en aquesta
administració municipal.
e. El reconeixement de la compatibilitat no implica cap classe de dret preferent o
dispensa en cas de canvi en el règim horari del servei a l’Ajuntament de Torelló, en
casos de necessitat o d’emergència.
Tercer.- Fer avinent al personal afectat per aquest acord que si s’exerceixen diverses
activitats públiques declarades prèviament compatibles, la sol·licitud de compatibilitat
per a una activitat privada s’ha d’efectuar en relació amb tots els llocs declarats
compatibles.
Quart: Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
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Si l’activitat privada impedeix o menyscaba l’estricte compliment dels deures o en
compromet la seva imparcialitat o independència.
- Si l’activitat privada té alguna relació amb els assumptes que la persona conegui
per raó del seu càrrec.
- Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
Cinquè: La funcionària afectada per aquest acord està obligada a posar en
coneixement d’aquest ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les
condicions de la segona activitat.
Sisè: Notificar aquest acord de compatibilitat a les persones interessades, i a les
delegades de personal.
-

12.- APROVAR LA DESAFECTACIÓ I LA CESSIÓ GRATUÏTA DE LA PARCEL.LA SITUADA A
L’AVINGUDA DEL CASTELL NÚM. 42-88 I AL CARRER RAMON VINYETA NÚM. 7-53 A FAVOR
DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ACORDS:
A. En relació a l’expedient de desafectació del bé de domini públic a patrimonial de
l’immoble situat a l’Avinguda del Castell, números 42-88 i al carrer Ramon Vinyeta,
números 7-53 d’aquesta localitat:
Vist que data 21 de maig de 2008 es va emetre informe de Secretaria en relació amb el
procediment i la legislació aplicable per a dur a terme la desafectació de la parcel·la
situada a l’Avinguda del Castell, números 42-88 i al carrer Ramon Vinyeta, números 7-53
d’aquesta localitat.
Vist que en data 30 de maig de 2008 es va emetre informe pels Serveis Tècnics sobre
l’oportunitat i legalitat, segons la legislació vigent del destí del bé immoble elegit per
aquest Ajuntament.
Vist que en data 16 de juny de 2008 es va publicar l'anunci de l’expedient de
desafectació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.144 i es va exposar
durant vint dies en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament sense que es presentessin
al.legacions de cap mena.
Vist que disposen els articles 22.2.l), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local; els articles 204 i 205 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 els
articles 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
A proposta de la regidora d’educació, el Ple de la Corporació, per unanimitat dels 15
membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la desafectació de la parcel.la situada a l’Avinguda del Castell,
números 42-88 i al carrer Ramon Vinyeta, números 7-53 d’aquest municipi, que passa de
ser un bé de domini públic a bé patrimonial.
Segon.- Anotar en el Llibre Inventari de Béns de la Corporació l’alteració de la
qualificació jurídica que ha sofert el bé immoble, i traslladar al Registre de la Propietat,
perquè procedeixi a deixar constància d’aquest canvi mitjançant els corresponents
assentaments o anotacions registrals.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde, perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a
l’efecte de l’execució dels precedents acords.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Voldria fer el reconeixement a la regidoria d’educació, perquè ens
vàrem preocupar per aquest tema en el darrer ple i es va comprometre a tenir-ho

18

solucionat el mes de juliol i així ha estat. No obstant, creiem que s’ha de fer la reflexió que
aquest procés s’ha allargat massa, prop d’un any i creiem que ha estat excessiu.
SRA. FLORA VILALTA: Voldria mostrar la plena satisfacció, com a regidora d’educació,
perquè finalment, tot i que el procés ha estat molt dificultós, però són processos
administratius que s’han de seguir, perquè formen part de les normatives i també el propi
departament les exigeix per tal d’incloure aquests solars com a patrimoni de la
Generalitat i poder passar a l’edificació de les escoles.
Malgrat que s’ha allargat en el temps, estem molt contents; també em consta que la
directora del CEIP Marta Mata, la Berta Faro, està molt contenta que realment avui
s’aprovi i es faci la cessió d’aquests terrenys i esperem que el més aviat que sigui possible
es pugui començar a edificar la nova escola.
ACORDS:
B. En relació a l’expedient de cessió a favor de la Generalitat de Catalunya (Departament
d’educació) de l’immoble situat a l’Avinguda del Castell, números 42-88 i al carrer Ramon
Vinyeta, números 7-53 d’aquesta localitat:
Vist l’informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el procediment que cal
seguir.
Vist l’acord antecedent, adoptat per aquest Ple, relatiu a la desafectació de la parcel.la
situada a l’Avinguda del Castell, números 42-88 i al carrer Ramon Vinyeta, números 7-53
d’aquest municipi, que passa de ser un bé de domini públic a bé patrimonial.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals en relació amb les característiques del bé
immoble que se cedeix i la seva valoració i pertinença a un pla d’ordenament.
Vist l’informe d’Intervenció en relació amb el valor que el bé immoble suposa del valor
dels recursos ordinaris del pressupost.
Vist que en data 16 de juny de 2008 es va publicar l’anunci de l’expedient de
desafectació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.144 i es va exposar
durant trenta dies en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament sense que es presentessin
al·legacions de cap mena.
Vist que s’ha efectuat la tramesa de l’expedient al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement.
Vist el que disposen els articles 211 i 212 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 els articles 41, 49
i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals de Catalunya, a proposta de la Comissió Informativa d’Hisenda i
Administració, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels 15 membres assistents i en tot
cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- CEDIR gratuïtament a favor del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, el domini de la finca amb qualificació com a bé patrimonial, pendent
d’inscripció en l’Inventari de Béns del Municipi, quina inscripció i descripció és la següent:
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’ajuntament de Torelló en el registre de la
propietat número dos, al tom 2444, llibre 328, foli 207, finca número 11642,
inscripció primera.
Descripció: “Urbana. Finca número dos-cents vint-i-un. Parcel.la de terreny,
situada al municipi de Torelló, situada a l’Avinguda del Castell números 42-48 i al
carrer Ramon Vinyeta números 7-53, de forma irregular. La superfície total de la
finca és de nou mil nou-cents catorze metres quadrats; TERMEJA: al front, nordoest, en línia de 138,56 metres aproximadament, amb l’avinguda del Castell, i
oest, en línia de 7,08 metres aproximadament, amb el xamfrà entre el carrer
Ramon Vinyeta i l’Avinguda del Castell; dreta, entrant, sud, en línia de 140,08
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metres aproximadament, amb el carrer Ramon Vinyeta; fons, est i nord-est, en
línies de 67,19 metres i de 65,27 metres aproximadament, amb la finca número
224, descrita més endavant, i destinada a zona verda. La seva qualificació
urbanística és d’equipament públic.”
La finca es troba pendent que li sigui assignada la referència cadastral.
Segon.- La parcel·la objecte de la cessió s’ha de destinar a equipament escolar
mitjançant la seva construcció i ús per a tal finalitat.
A tals efectes si la parcel·la cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de
cinc anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents, el bé
objecte de cessió revertirà de forma automàtica de ple dret a favor de l’Ajuntament
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals a Catalunya,
En tot cas operarà la reversió tant del be objecte de la cessió com de les instal·lacions i
construccions existents sobre la finca i a favor de l’Ajuntament de Torelló transcorregut el
termini de 30 anys a comptar de la data d’inscripció en el Registre de la Propietat de la
cessió acordada.
La reversió de les construccions a favor de l’Ajuntament ho serà en les condicions que
faci possible continuar oferint el servei educatiu, d’acord amb la normativa vigent.
Tercer.- La construcció de l’equipament escolar a què fa referència aquest acord podrà
ser dut a terme per la pròpia Generalitat de Catalunya o per un tercer mitjançant
qualsevol negoci jurídic, si be la prestació del servei educatiu en el mateix haurà
d’efectuar-lo únicament la Generalitat de Catalunya,
El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i comptarà amb
abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la
potencia suficient per l’execució de l’obra i el posterior correcte funcionament de
l’equipament escolar així com amb la instal·lació d’una estació transformadora
d’energia -en el supòsit de ser necessari-, i el vial que dóna davant del solar es trobarà
pavimentat la calçada i tindrà encintades les voreres, i correspondrà a l’Ajuntament
cedent l’adopció de les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena
satisfacció del cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest.
Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del centre docent
gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el 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 en les Ordenances Fiscals Municipals.
Quart.- En relació a l’equipament escolar, el Departament d’Educació, directament o a
través de l’ens que determini, es farà càrrec del manteniment normatiu i del preventiu,
així com de totes les reformes, adequacions i millores que requereixi el centre educatiu.
L’Ajuntament assumeix les despeses corresponents a la vigilància, neteja,
subministraments (electricitat, aigua i combustibles), i conserge en el cas que se’n
disposi, així com el manteniment correctiu (petits desperfectes que es derivin de
l’activitat escolar ordinària com ara bombetes, reposició de vidres trencats, etc).
Cinquè.- Es garanteix l’ús de l’equipament escolar, inclòs el solar no edificat, per part de
l’AMPA del centre i de les entitats i associacions ciutadanes del municipi que ho sol·licitin
a l’Ajuntament, atenent el Decret 218/2001, de 24 de juliol, pel qual es regula l’ús social
dels edificis dels centres docents públics. En cas de sol·licituds diferents a les anteriors, per
a realitzar activitats vinculades o compatibles al servei escolar, l’ús de l’equipament
escolar s’autoritzarà de mutu acord entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació.
Sisè.- Es faculta a l’Alcalde per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.
Setè.- Notificar aquesta resolució al Departament d’Educació per tal de procedir a elevar
la cessió esmentada a escriptura pública.
Vuitè.- Trametre la documentació necessària al Registre de la Propietat per tal que
s’efectuïn els assentaments registrals oportuns d’acord amb la legislació hipotecària.
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13.- MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2008
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Nosaltres no donarem suport a aquesta modificació en línia amb el
que ja vàrem argumentant en el passat ple, pel fet que s’està buidant de contingut les
Juntes de Govern Local i dels plens municipals: s’està buidant de contingut els plens
municipals, pensant que a la Junta de Govern Local si que hi som presents, però només hi
tenim veu, però no vot.
SR. PERE GALOBARDES: L’altre dia ja ho vaig dir: no veig relació entre una cosa i l’altra; el
que estem fent amb aquesta modificació és traslladar al món local una directiva
europea que modifica la Llei de contractes i estem dotant de més facilitat els regidors en
l’aplicació de les seves tasques diàries. Això és un símptoma de descentralització –encara
més-, d’autoresponsabilitat, al disposar de més import i que, per tant, no vol dir que no
hagi de passar cap control, si no que el que permet és més capacitat de maniobra a
l’ajuntament.
VOTACIÓ:
•
•
•

Vots favorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.
Abstencions: 0

ACORDS:
Per tal de donar més operativitat als serveis municipals, pel que respecte al tràmit
d’aprovació de despeses tant de l’Ajuntament com dels seus organismes autònoms
administratius, Patronat Municipal del Teatre Cirvianum i Patronat de la Ràdio Municipal
de Torelló, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el
Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, acorda:
Primer.- MODIFICAR les bases d’Execució del Pressupost de l’exercici 2008, en els articles i
apartats que s’especifiquen a continuació:
Es modifiquen els apartats 3, 4, 5 i 6 de l’article 20, que fa referència a l’autorització de
despeses, i els nous redactats diuen:
“3.- Per delegació de l'Alcalde, seran autoritzades pels regidors que tinguin
consignacions pressupostàries assignades, les despeses imputables al Capítol II, sempre
que la seva quantia no superi els 6.000,00 €, previ informe d'Intervenció.
4.- És competència de la Junta de Govern Local l'aprovació de despeses del Capítol II
l'import de les quals estigui entre els 6.000,01 i els 18.000,00 € i dels Capítols I, IV, VI i VII fins
a 18.000,00 €, prèvia proposta del regidor corresponent, conformitat del regidor
d’hisenda i informe d’intervenció.
5.- És competència del Ple l'autorització de despeses que superin els 18.000,00 €, prèvia
proposta del regidor corresponent, conformitat del regidor d’hisenda i informe
d'Intervenció.
6.- En els Organismes Autònoms, l'aprovació de despeses dels Capítols I, II, III i IV, sempre
que la seva quantia no superi els 6.000,00 €, seran a càrrec del President del Patronat,
seran a càrrec de la Junta de Govern Local les despeses l’import de les quals estigui
entre els 6.000,01 i els 18.000,00 € i seran a càrrec del Plenari Municipal si el seu import és
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superior als 18.000,00 €. Respecte a l'aprovació de despeses del capítol VI seran
competència de la Junta de Govern Local fins als 18.000,00 € i del Ple de l'Ajuntament
quan superin aquesta quantia.”
Es modifiquen els apartats 2, 3 i 9 de l’article 22, que fa referència al reconeixement de
l’obligació, i els nous redactats diuen:
“2.- Previ a l’acte de reconeixement de l’obligació, els regidors que hagin autoritzat o
proposat les despeses hi donaran la seva conformitat.
3.- El reconeixement d'obligacions és competència de l’alcalde, sempre que siguin
conseqüència de compromisos de despeses legalment adquirits.
9.- L'aprovació de factures es materialitzarà mitjançant diligència i signatura que
constaran en la relació elaborada per Intervenció i l’expedició de la corresponent
resolució per part de l’alcaldia.”
Segon.- 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 els quals els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Tercer.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la llei 7/85, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós d ela Llei reguladora de les hisendes locals.
14.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Entre les modificacions de crèdit que es plantegen, n’hi ha una que
suposa retornar a IMSERSO-Fundació ONCE 37.791 euros; a nosaltres ens agradaria que
se’ns expliqui, perquè, -després de consultar l’expedient- a banda de demanar unes
ampliacions en el termini que teníem inicialment per fer les despeses per a la supressió de
barreres arquitectòniques, que inicialment s’havia previst que hi destinaríem 236.000
euros, finalment només se’n va acabar executant 176.000, la qual cosa fa que com que
el capital que ens havia donat la IMSERSO i l’ONCE era en funció del que gastéssim, que
avui haguem de retornar aquests 38.000 euros. No votarem en contra, perquè no podem
votar en contra d’una evidència, si no hem executat unes obres, però si que ens
agradaria saber els motius, perquè de problemes d’accessibilitat i llista de temes per
resoldre, n’hi ha i molts, com molt bé sabeu.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres en aquest tema teníem dues direccions: els mateixos dubtes
que ha mostrat la Montse, d’Iniciativa, i que es tregui la partida per al local social del
Futbol Torelló i voldríem demanar com queda.
També tenim un dubte sobre l’augment de 2.000 euros sobre els 3.549 pressupostats per a
la locomoció de càrrecs electes, que ens agradaria aclarir i també la retribució per al
personal laboral temporal de cultura, que també s’hi suma gairebé 5.000 euros als 8.000
inicials.
SR. PERE GALOBARDES: El tema de la IMSERSO, no és obra no feta, sinó que és una mostra
que funcionen bé els de l’ONCE: l’ONCE no subvencionava tot el programa de supressió
de barreres arquitectòniques, sinó que subvencionava una tipologia concreta. Una
vegada hem enviat la memòria de l’execució feta, ells han fet la corresponent anàlisi i
han establert les parts de l’obra feta que són subvencionables i les que no ho són. Els
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nostres serveis tècnics ho han comprovat i ara cal retornar la part corresponent a l’obra
executada i no subvencionable.
SRA. MONTSE AYATS: D’acord, però és segur que a aquesta entitat se li va presentar un
projecte del que el volia fer i en relació al projecte, ells devien decidir subvencionar-nos
una part i, per tant, o és obra no feta o és que quan es va presentar el projecte hi havia
algun tipus d’obra que l’ajuntament va pensar que era subvencionable i finalment no ho
ha estat. La subvenció es va decidir sense saber exactament quina obra faríem?
SR. PERE GALOBARDES: Pots mirar l’expedient, perquè el detall no el conec, però la raó de
la devolució no és per obra no feta, sinó que és per obra executada no subvencionable.
SRA. CARME URGELL: NO es tracta que deixin de subvencionar res, sinó que hi ha un tipus
d’obra que se subvenciona amb més quantia; ells varen venir a fer la inspecció visual i
una vegada realitzada, veuen o detecten alguna cosa que no s’ajusta al que
subvencionen amb el 50% i ho subvencionen en un percentatge inferior.
Pel que fa al projecte inicial, quan l’envies cal esperar un informe previ, però no es va fer,
sinó que la subvenció s’atorga sobre el projecte inicial i l’informe és posterior a l’execució
de l’obra.
A més, IMSERSO i ONCE ingressen la subvenció per endavant i fa que una vegada
finalitzat tot el procediment demanin la devolució dels diners, cosa que no passa en altres
casos, perquè és a la finalització de l’obra quan s’ingressa la subvenció.
Pel que fa al tema de la retribució del personal de cultura, que és la part del 20% que no
subvenciona la Generalitat per a l’AODL.
SRA. JULITA LA HABA: Pel que fa a la suplementació de 2.000 euros a la partida de
locomoció de càrrecs electes, hi havia una previsió inicial i hi ha hagut més
desplaçaments dels que s’havien previst inicialment.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres ens abstindríem en aquest punt, però si no és possible fer
votacions separades i si cal votar la modificació en global, ens abstindrem a la votació
de la proposta, però que quedi clar que només és per aquesta qüestió.
SR. PERE GALOBARDES: La supressió de la partida per al local social del club de futbol, és,
perquè l’obra es farà l’any vinent, perquè així ho subvenciona el PUOSC i com que no
s’iniciarà l’obra fins l’any vinent, ja no té sentit mantenir aquesta consignació.
VOTACIÓ:
•
•
•

Vots favorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 0.
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM

ACORDS:
Expedient núm. 5/2008, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
de l’Ajuntament de Torelló mitjançant transferències de crèdits.
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Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 de juliol 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 ordinari i d’inversions actual 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
inicial
baixa

Nom

Consignació
definitiva

102-452-622.00.00 Local social i vestidors
Futbol Club Torelló, 1a.
anualitat

317.709,18 €

37.791,33 €

279.917,85 €

bàsiques
206-111-141.00.00 Retribucions
personal
càrrec
de
confiança d’alcaldia

54.483,52 €

33.393,81 €

21.089,71 €

funcionaris
206-222-150.00.00 Productivitat
seguretat ciutadana

31.827,48 €

420,70 €

31.406,78 €

personal
206-222-231.01.00 Locomoció
seguretat ciutadana

2.500,00 €

800,00 €

1.700,00 €

206-452-150.00.00 Productivitat
esports

funcionaris

2.932,52 €

420,69 €

2.511,83 €

206-611-120.00.00 Retribucions
personal
d’hisenda

bàsiques
funcionari

68.267,82 €

9.080,88 €

59.186,94 €

206-611-121.00.00 Retribucions
complementàries personal
funcionari d’hisenda

104.242,36 €

4.108,18 €

100.134,18

2.718,58 €

210,35 €

2.508,23 €

306-622-789.00.00 Millores Mercat Municipal

50.000,00 €

50.000,00 €

0,00 €

404-314-160.00.00 Assegurança social del
personal de l’alcaldia

59.154,20 €

7.920,48 €

51.233,72 €

206-721-150.01.00 Productivitat
laboral
econòmica

personal
promoció

Total baixes de crèdits: ....................................
Consignació de despeses amb crèdits en alta

144.146,42 €
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Partida inicial

Consignació
inicial

Nom

101-314-160.00.00

Assegurança
social
personal de cultura

206-111-231.00.00

Locomoció
electes

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

41.544,84 €

1.537,03 €

43.081,87 €

càrrecs

3.549,01 €

2.000,00 €

5.549,01 €

206-121-131.00.00

Retribucions
personal
laboral
temporal
d’administració general

0,00 €

34.938,63 €

34.938,63 €

206-314-162.04.00

Fons social

10.385,64 €

855,29 €

11.240,93 €

206-422-151.00.00

Gratificacions al personal
d’educació

0,00 €

610,16 €

610,16 €

206-432-231.01.00

Locomoció
urbanisme

personal

911,07 €

300,00 €

1.211,07 €

206-451-131.00.00

Retribucions
personal
laboral
temporal
de
cultura

8.046,60 €

4.930,69 €

12.977,29 €

206-451-150.01.00

Productivitat personal de
cultura

14.442,53 €

95,80 €

14.538,33 €

206-451-151.00.00

Gratificacions
personal
laboral de cultura

2.000,00 €

157,80 €

2.157,80 €

206-451-231.01.00

Locomoció
cultura

de

2.530,25 €

40,00 €

2.570,25 €

206-452-150.01.00

Productivitat
d’esports

personal

10.158,87 €

70,11 €

10.228,98 €

206-452-151.00.00

Gratificacions al personal
d’esports

3.500,00 €

2.000,00 €

5.500,00 €

206-611-150.00.00

Productivitat
funcionaris
serveis econòmics

9.029,22 €

764,60 €

9.793,82 €

206-721-231.01.00

Locomoció
personal
promoció econòmica

863,60 €

300,00 €

1.163,60 €

208-314-160.00.00

Assegurança
social
personal
administració
general

111.177,32 €

7.154,98 €

118.332,30 €

306-511-789.00.00

Transferència de capital

0,00 €

37.791,33 €

37.791,33 €

de

personal
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IMSERSO -Fundació ONCE
306-622-632.00.00

Millores mercat municipal

0,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

404-111-231.01.00

Locomoció
personal
càrrec de confiança

0,00 €

600,00 €

600,00 €

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

144.146,42 €

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
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 majoria absoluta del nombre legal de membres
de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2008 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.
15.- APROVAR DESPESES
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Nosaltres volíem fer un comentari sobre aquesta pavimentació de la
carretera del “Pelut”: és un tema que va sortir en alguna reunió a nivell informal, crec que
en alguna Junta de Govern i recordo que vàrem parlar de la possibilitat que tingués un
doble ús, és a dir, que fos per als vianants, però també per als vehicles, amb la idea que
era una carretera amb un trànsit prou important i, evidentment, amb una prioritat per als
vianants.
Aquesta setmana hem descobert que no és així i que els vehicles hi tenen prohibit el pas.
Això es mantindrà així o es revisarà quan s’hagin acabat totes les obres?
SR. LLUÍS BASSAS: Això es revisarà i el setembre es decidirà definitivament què s’hi fa:
només per a vianants, només via de sortida, doble sentit, ... és un tema que les regidories
d’urbanisme i d’obres i serveis el tenen sobre la taula.
SRA. MONTSE AYATS: En tot cas, nosaltres pensem que és possible i hauria de ser viable
combinar les dues opcions, per tal que tothom hi pugui circular i que se solucioni
d’alguna manera que faci compatibles els dos usos.
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SR. JORDI CASALS: Nosaltres vàrem consultar els expedients, però no vàrem trobar
informació i ens sobta una mica el preu –segurament per la nostra ignorància tècnicadel subministrament d’una centraleta telefònica digital, per 26.104 euros, que és més de
quatre milions de les antigues pessetes. Aquesta centraleta ha de ser espectacular!
SR. PERE GALOBARDES: Si ho dius per l’aspecte físic, la veritat és que és molt lletja, però en
l’aspecte operatiu és una centraleta prevista no només per les necessitats d’avui, sinó per
les que sorgeixin en un futur tot i que en temes de tecnologia, dir-ho, a vegades és una
mica perillós.
És un import inferior al que estava pressupostat i reuneix les condicions tècniques que el
departament tècnic ha cregut que feia falta. Val a dir que té certs avantatges més, que
ara no detallaré per no avorrir la concurrència, però el que si que hem fet és que la
centraleta antiga, que tenia la particularitat que l’empresa mare ja deixava de fer el
manteniment i, per tant, no tenia possibilitats d’ampliació i tampoc de reparació i l’hem
aprofitat i s’instal·larà a Gestiomat, perquè allà no necessiten tantes extensions com a
l’ajuntament i la part que no necessiten, pot utilitzar-se per a la reparació de la que es fa
servir.
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 15 membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i imports
que igualment s’indiquen:
I.Regidoria: Educació.
Interessat: AMPA Llar d’infants Blancaneus
Concepte: Aportació de setembre a desembre s/contracte vigent.
Import: 64.730,40 €
Partida: 108-422-489.00.00
Programa: EDU06
Observacions: El pagament s’hauria de fer en quatre terminis mensuals de setembre a
desembre de 2008.
II.Regidoria: Educació.
Interessat: Associació cultural i artística GEA
Concepte: Aportació de setembre a desembre i regularització de l’increment de l’IPC,
s/contracte vigent.
Import: 15.948,00 €
Partida: 108-422-489.00.00
Programa: EDU02
Observacions: El pagament s’hauria de fer en quatre terminis mensuals de setembre a
desembre de 2008.
III.Regidoria: Educació.
Interessat: Associació d’Amics de la Música
Concepte: Aportació de setembre a desembre i regularització de l’increment de l’IPC,
s/contracte vigent.
Import: 29.632,36 €
Partida: 108-422-489.00.00
Programa: EDU01
Observacions: El pagament s’hauria de fer en quatre terminis mensuals de setembre a
desembre de 2008.
IV.Regidoria: Règim intern i administració pública
Interessat: Reset Comunicacions S.L.
Concepte: Subministrament d’una centraleta telefònica digital per als serveis generals.
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Import: 26.104,00 €

Partida: 208-121-626.00.00

Projecte: 2008-2-208-2-1

V.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: SECE
Concepte: Substitució de fanals i línies elèctriques a la població.
Import: 27.020,00 €
Partida: 306-434-611.00.00
Projecte: 2008-2-306-2-1
VI.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: Excavacions Pons S.A.
Concepte: Pavimentació Ctra. del Pelut.
Import: 25.956,16 €
Partida: 306-511-611.00.00

Projecte: 2008-2-306-10-1

VII.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: CODISA S.L.
Concepte: Consolidació d’un talús al C. Camprodon entre el C. Campaneria i el C. de la
Caçada.
Import: 16.725,91 €
Partida: 306-511-611.00.03
Projecte: 2008-2-306-13-1
VIII.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: Serralleria Rubio SAL
Concepte: Recobriment de passadissos, portes, escales i faldons en planxa d’acer
inoxidable al Mercat Municipal
Import: 11.282,16 €
Partida: 306-622-632.00.00
Projecte: 2008-2-306-16-1
Observacions: S’informa d’intervenció la manca de consignació pressupostària.
IX.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: Bartomeu Alabró Vigué
Concepte: Reforma de desaigües, recobriment de parets i terres, cambres i portes del
Mercat Municipal
Import: 38.532,88 €
Partida: 306-622-632.00.00
Projecte: 2008-2-306-16-1
Observacions: S’informa d’intervenció la manca de consignació pressupostària.
X.Regidoria: Educació.
Interessat: Gestiomat, SL
Concepte: Despeses del professorat del Pla de Transició al Treball i per l’Agent
socioeducatiu i per altres activitats educatives, durant l’any 2008.
Import: 66.298,15 €
Partida: 108-422-440.00.00
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als departaments de
l’Ajuntament que corresponguin.
16.- PRESSUPOST 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 15 membres assistents,
acorda:
Primer.- APROVAR la despesa que es relaciona a continuació, pel concepte i import que
igualment s’indica:
Interessat: La Nau llums i so S.L.
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Concepte: Servei de manteniment tècnic del Teatre Cirvianum de juliol a novembre de
2008 (tècnic a 40 hores setmanals i auxiliar a 20 hores setmanals).
Import: 16.849,99 €
Partida: 101-451-227.09.00
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
17.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, PER GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS NO TRIBUTARIS
EXP. NÚM. 6/2008
ACORDS:
Expedient número 6/2008, 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 15 de juliol 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

Nom

1

455.00

Transferències corrents de la
Generalitat de Catalunya

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

Previsió
6.471,27 €

6.471,27 €

1) Despeses a finançar amb els nous ingressos:
Número

Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

1

204-314-160.00.00

1

206-323-131.00.00

Assegurança
social
del
personal
de
promoció
econòmica

39.558,21 €

2.727,09 €

42.285,30 €

Retribucions
personal
Pla
Ocupació 2008

4.449,19 €

3.744,18 €

8.193,37 €

Total despeses a finançar: .............................................. 6.471,27 €

La intervenció ha emès informe favorable.
La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.

Consignació
definitiva
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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 15 membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 6/2008 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost
vigent per un import de 6.471,27 €, 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.
18.- PROPOSTA PER L’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB L’IES CIRVIANUM PER LA UTILITZACIÓ
DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Nosaltres volíem fer una consulta en relació a les entitats: en el
conveni no queda clar si les entitats han d’adreçar-se a l’ajuntament per fer la seva
petició i que sigui l’ajuntament que ho gestioni o han de demanar-ho directament a l’IES.
SR. FRANCESC J. RIVERA: Es farà a través de la regidoria d’esports: tenim una comissió de
seguiment que es reuneix mensualment i tracta de si creix o decreix la demanda i amb
l’horari que tenim, de 2/4 de 6 de la tarda a les 11 del vespre, mirem de coordinar-ho tot.
També depèn molt de la demanda, perquè normalment es modifiquen el nombre
d’equips del bàsquet.
SRA. MONTSE AYATS: Ens sembla molt bé, però en el conveni no quedava clar que la
gestió fos a càrrec de l’ajuntament i ens va semblar que si és l’ajuntament el que
subvenciona o paga uns diners per a la utilització d’aquestes instal·lacions, ha de ser
l’ajuntament el responsable de la gestió de la seva utilització.
ACORDS:
Antecedents
L’Ajuntament de Torelló disposa d’un pavelló municipal d’esports amb una única pista
esportiva que es posa a disposició de totes les entitats que ho demanen repartint les hores
lliures d’acord amb les disponibilitats.
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L’augment d’actes i del nombre de practicants que tenen moltes activitats ha posat de
manifest la insuficiència de les instal·lacions municipals perquè actualment es demanen
més hores de les que es poden encabir al pavelló d’esports.
L’IES Cirvianum disposa d’un pavelló propi que s’utilitza en horari escolar, però durant la
setmana resta lliure moltes hores i podria donar resposta a la mancança de les
instal·lacions municipals.
Per tal d’arribar a un acord que satisfaci a totes les parts, es creu oportú l’aprovació d’un
conveni interadministratiu que estableixi els pactes de col·laboració
Fonaments de dret
1.- L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 150 del
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, preveuen expressament la possibilitat que les administracions públiques
estableixin mitjançant el conveni una relació de cooperació consensuada per a la
prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes
en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú.
2.- L’article 4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, exclou
de la seva aplicació aquells convenis que pugui concertar l’administració amb persones
físiques o jurídiques subjectes al dret privat. L’article 25 del mateix text legal estableix amb
caràcter general que les administracions públiques podran incloure als seus contractes i
per extensió als convenis subscrits, els contractes, pactes i condicions que tinguin per
convenient sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als
principis de la bona administració.
3.- L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
atribueix al municipi la competència per a promoure tota mena d’activitats i prestar tots
aquells serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat
veïnal. En el mateix sentit s’expressa l’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
A proposta de la regidoria d’esports, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels 15
membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR el text del conveni que consta a l’expedient entre l’Ajuntament de
Torelló i la Generalitat de Catalunya (IES Cirvianum) que té per objectiu disposar d’una
instal·lació esportiva per a diversos usos i serveis de les entitats locals mitjançant la
utilització del pavelló del centre IES Cirvianum.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’IES
CIRVIANUM DE TORELLÓ
Torelló, --- de -------de 2008
D’una banda el Sr. Lluís Bassas i Portús, alcalde-president accidental de l’Ajuntament de Torelló que actua
en el seu nom i representació facultat per acord del Ple municipal de 28 de juliol de 2008
I de l’altra banda la Sra. DOLORS COLLELL SURINYACH, major d’edat, amb DNI núm. 46220520l, que
actua en nom i representació de l’IES Cirvianum de Torelló (Generalitat de Catalunya).
Assistits pels secretaris dels respectius ens.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
Manifesten
L’Ajuntament de Torelló disposa d’un pavelló municipal d’esports amb una única pista esportiva que es posa
a disposició de totes les entitats que ho demanen repartint les hores lliures d’acord amb les disponibilitats.
L’augment d’actes i del nombre de practicants que tenen moltes activitats ha posat de manifest la
insuficiència de les instal·lacions municipals perquè actualment es demanen més hores de les que es poden
encabir al pavelló d’esports.
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L’IES Cirvianum disposa d’un pavelló propi que s’utilitza en horari escolar, però durant la setmana resta lliure
moltes hores i podria donar resposta a la mancança de les instal·lacions municipals.
L’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball educatiu que realitza aquest centre educatiu i la seva
voluntat de servei a la comunitat.
Fonaments de dret
1.- L’article 103 de la CE, l’article 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, l’article 150 del Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 303 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveuen expressament la possibilitat que les
administracions públiques estableixin mitjançant el conveni una relació de cooperació consensuada per a la
prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències legalment atribuïdes en la satisfacció dels
quals tinguin un interès comú.
2.- L’article 4 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, exclou de la seva aplicació
aquells convenis que pugui concertar l’administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret
privat. L’article 25 del mateix text legal estableix amb caràcter general que les administracions públiques
podran incloure als seus contractes i per extensió als convenis subscrits, els contractes, pactes i condicions
que tinguin per convenient sempre que no siguin contraris a l’interès públic, a l’ordenament jurídic o als
principis de la bona administració.
3.- L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local atribueix al municipi la
competència per a promoure tota mena d’activitats i prestar tots aquells serveis que contribueixin a satisfer
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. En el mateix sentit s’expressa l’article 66 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Ambdues parts consideren oportú establir un conveni d’acord amb els següents
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i l’IES Cirvianum de
Torelló (Generalitat de Catalunya) disposar d’una instal·lació esportiva per a diversos usos i serveis de les
entitats locals de Torelló mitjançant la utilització del pavelló del centre IES Cirvianum.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
1.- Una aportació econòmica anual de 6.500 euros que es repartiran en deu mensualitats de gener a juny i
de setembre a desembre en concepte d’utilització del pavelló del centre.
2.- L’aportació econòmica s’incrementarà anualment amb el percentatge en què s’incrementi l’IPC real de
Catalunya que surti publicat el mes de gener en referència al mes de desembre de l’any anterior.
3.- Cedir les instal·lacions del pavelló municipal d’esports i els camps de futbol de sorra de la zona esportiva
a l’IES Cirvianum pel desenvolupament d’actes puntuals durant la temporada.
4.- Advertir a les entitats usuàries del pavelló que hauran de deixar en condicions de seguretat i salubritat
l’espai del pavelló de l’IES Cirvianum.
Tercer.- L’IES Cirvianum de Torelló es compromet a:
1.- Cedir les instal·lacions del pavelló del centre de dilluns a divendres de 17:00 a 23:00 hores i els dissabtes
de competició per dur-hi a terme les activitats esportives de les entitats esportives locals que així ho
sol·licitin prèviament. També cedirà l’esmentada instal·lació a l’Ajuntament de Torelló perquè hi porti a
terme activitats esportives i socials.
2.- Entregar en òptimes condicions el pavelló d’esports.
3.- Destinar l’aportació econòmica al servei de manteniment i neteja d’aquesta instal·lació.
Quart.- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i col·laboració necessaris.
En aquest sentit la direcció del centre IES Cirvianum o la persona en qui pugui delegar i un tècnic municipal
supervisaran mensualment les instal·lacions del pavelló d’esports per fer-ne les avaluacions oportunes.
Cinquè.- El conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i serà vigent per un període de 4 anys,
prorrogables automàticament amb caràcter anual per dos anys més, sempre que cap de les parts no ho
comuniqui a l’altra en un termini de tres mesos abans de l’inici de la pròrroga.
Sisè.- El present conveni podrà ser resolt de forma anticipada abans del termini de venciment en els
supòsits següents:
1. Per incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions establertes en aquest
conveni.
2. Per mutu acord de les parts signants del Conveni.
3. Per les causes previstes en el marc normatiu vigent.
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Per poder rescindir el conveni caldrà que s’adverteixi amb almenys 3 mesos d’antelació.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, en el lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló
L’Alcalde-President acctal.
Lluís Bassas i Portús
El secretari de l’Ajuntament de Torelló,

Per l’IES Cirvianum de Torelló
La Directora del centre
Dolors Collell i Surinyach
El secretari de l’IES Cirvianum

Segon.- DISPOSAR que el pagament dels 6.500 euros que estableix la clàusula segona del
conveni en concepte d’utilització del pavelló escolar per l’anualitat 2008 s’abonarà a raó
de 650 euros mensuals durant els mesos de gener a juny i de setembre a desembre de
2008, amb càrrec a la partida 102 452 202 0000 del pressupost municipal vigent.
Tercer.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde de l’Ajuntament
de Torelló per a la signatura d’aquest conveni, així com qualsevol altre document
necessari per a l’execució d’aquests acords.
Quart.- NOTIFICAR aquests acords a l’IES Cirvianum, a la regidoria d’esports, a la regidoria
de cultura i a la intervenció municipal.
PROPOSTES URGENTS
INTERVENCIONS:
SRA. JULITA LA HABA: Aquí s’acabaria l’ordre del dia i passaríem a plantejar les propostes
urgents, per tal de poder-les debatre.
SR. LLUÍS BASSAS: Aquestes propostes, que són totes d’obres i serveis i urbanisme, quan es
va convocar la comissió informativa corresponent no estaven a punt i moltes han arribat
o han sorgit més tard; per exemple, la que fa referència a l’aigua, divendres vàrem
mantenir una reunió amb SOREA i ens varen plantejar que s’havia de presentar abans del
ple de setembre, perquè es tracta d’un tema que era sobre la taula de l’enginyer, que
està fent vacances i quan s’ha detectat, s’ha comprovat que no podien esperar al ple
del mes de setembre, i d’aquí ve la urgència.
SRA. MONTSE AYATS: Alguna de les explicacions que ha donat l’alcalde les entenc, però
d’altres no les entenc, perquè quan mires els expedients, n’hi ha que són del mes de juny
i, per tant, sorprèn que surtin així, però a nosaltres el que ens va sorprendre és que no es
convoqués la comissió d’urbanisme, quan sobre la taula no sé si totes, però algunes
d’aquestes propostes se suposa que hi havien de ser. Ens agradaria que se’ns expliquin els
motius i ens sembla greu –no havia passat mai i sóc regidora des de fa 9 anys- que no es
convoqués una comissió informativa: si no hi ha temes concrets per debatre,
habitualment el que s’ha estat fent és que els regidors i regidores corresponents
explicaven qüestions puntuals que va bé compartir –o no- amb els altres grups, però que
en tot cas demostren –jo crec- que és un altre espai en què pots conèixer informació de
l’ajuntament que potser en un ple no és necessari donar, però que està bé poder-la anar
seguint. Per tant, entenem que algunes de les propostes responen al que diu l’alcalde,
però en d’altres casos no ho entenem i ens agradaria saber perquè no es va convocar la
comissió informativa.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres ens sumem al comentari de la Montse: no entenem que una
resolució del dia 1 d’abril passi per urgència. Moltes vegades s’informa a les comissions
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informatives de temes que potser sortiran ara o més endavant; suposo que hi havia la
previsió que tard o d’hora sortien aquests temes i després podrien entrar per urgència. Jo
només fa cinc anys que sóc regidor i és inaudit que no es convoquessin les dues
comissions informatives –tampoc es va convocar la de serveis a les persones- i a més hi ha
temes que corresponen a aquestes comissions informatives, com per exemple el tema de
la vorera del costat de la carpa, que és un tema que anem seguint en les comissions
informatives i en aquest cas no es va poder fer.
Ens sumem als comentaris d’Iniciativa, no tant pel que fa a la urgència, sinó al fet de no
aprofitar les comissions informatives per informar.
SR. LLUÍS BASSAS: Si s’haguessin fet les comissions informatives ja no es presentaria com a
urgència; el fet que hi hagi hagut alguna distorsió –per dir-ho d’alguna manera- en els
serveis tècnics, per qüestions de vacances, també ens ha sorprès a nosaltres i hem posat
fil a l’agulla per tal que no torni a passar, però està clar que els temes eren sobre la taula
d’algú que feia vacances i quan ens hem adonat del fet, ja no érem a temps d’incloureho a la convocatòria.
SRA. MONTSE AYATS: Però les comissions no es van convocar, perquè no hi havia
propostes?
SR. LLUÍS BASSAS: Exacte; les propostes ens les varen presentar més tard. Aquí hi va haver
un error en aquest sentit, però després veient que en els tres casos cal presentar-ho abans
del setembre, per això ho presentem per urgència.
SRA. MONTSE AYATS: És evident que davant de la situació que es tracta de subvencions o
actuacions necessàries, hem de tirar-ho endavant, però nosaltres reiterem –ara no
toquen precs- en el fet que no torni a passar que no es convoquin les comissions, que és
un tema diferent.
SR. LLUÍS BASSAS: Això ja ho he dit: una vegada s’ha lamentat que les coses no s’hagin fet
bé, ja no es pot fer més... mirarem que no torni a passar.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres no fem incís en què no es puguin presentar per urgència; és
un recurs que té el ple municipal, però si que pregaríem –i ens avancem a l’apartat de
precs i preguntes- que encara que no hi hagi punts a l’ordre del dia es convoquin les
comissions informatives.
Ateses les explicacions que consten a l’apartat d’intervencions, i de conformitat amb el
que es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents i, en
tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda la
inclusió per urgència de l’assumpte següent:
19.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL “EL CASTELL
II”:
INTERVENCIONS:
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SRA. JULITA LA HABA: En aquesta proposta, l’informe de la Comissió d’urbanisme, ens va
arribar després que es tanqués l’ordre del dia.
SR. DAVID FORCADA: El que comentàvem en referència a les urgències, la urgència
d’aquesta modificació puntual és que si havíem d’esperar al ple de setembre per fer
l’aprovació definitiva, no podem fer la cessió dels terrenys i se’ns demora la construcció
dels habitatges i, per tant, avui era el primer dia en què es podia fer l’aprovació definitiva
i així el mes de setembre ja es podrà fer la cessió.
ACORDS:
Atès que el Ple de l’ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de febrer de 2008, va
aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla parcial “El Castell II” redactada pels
Serveis Tècnics Municipals, per procedir a la modificació de la normativa urbanística de la
parcel·la núm. 45, de propietat municipal, per la construcció d'Habitatges de Protecció
Oficial, a l’àmbit del Pla parcial esmentat.
Atès que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 61, data 11/03/08, al Diari El
Periódico del dia 6/03/08, i al tauler municipal d’anuncis pel període comprès del 6/03/08,
al 14/04/08, l’anunci d’aquest acord pel termini d’un mes de durada i l’inici del període
d’exposició pública.
Atès que transcorregut el termini esmentat d’exposició pública, no s’han presentat
al·legacions al respecte.
Atès que en data 06/03/08, registre de sortida núm. 944, es va sol·licitar a la Direcció
General d’Urbanisme de Barcelona, l’informe a què fa referència l’art 85,1 del TRLUC,
havent-se rebut en data 18/07/08, registre d’entrada núm. 4689, l’acord adoptat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió del dia 3 de juliol de 2008, pel qual
es va emetre informe favorable sobre la Modificació del Pla parcial urbanístic el Castell II,
de Torelló, promogut i tramès per l’Ajuntament.
Vist l’informe favorable emès pels serveis territorials en data 23 de juliol de 2008, de cara a
permetre l’edificació de dos blocs d’habitatges plurifamiliars, destinats a HPO, en règim
de venda.
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 15 membres assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Coproració, acorda:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la Modificació Puntual del Pla parcial “El Castell II”
redactada pels Serveis Tècnics Municipals, per procedir a la modificació de la normativa
urbanística de la parcel·la núm. 45, de propietat municipal, per la construcció
d'Habitatges de Protecció Oficial, a l’àmbit del Pla parcial esmentat.
Segon.- Publicar l’anunci de l’acord i les Normes Urbanístiques de la referida Modificació
del Pla parcial, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
Tercer.- Supeditar l’executivitat d’aquest acord a l’executivitat de la Modificació puntual
núm. 18 del Pla general d’ordenació que afecta la normativa urbanística de la parcel·la
45 de propietat municipal, per a la construcció d’habitatges de protecció oficial, a
l’àmbit del Pla parcial el Castell II, aprovada definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 3 de juliol de 2008.
Quart.- Trametre un exemplar del projecte degudament diligenciat, junt amb el certificat
del Ple i la còpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’urbanisme de
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Barcelona, departament de Política Territorial i Obres Públiques, per tal que en tinguin
coneixement.
Ateses les explicacions que consten a l’apartat d’intervencions, i de conformitat amb el
que es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
20.- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE DOS TERRENYS AL SECTOR DEL PLA PARCIAL “LA
CABANYA”:
INTERVENCIONS:
SR. LLUÍS BASSAS: En aquest cas, vaig anar al notari i no va estar d’acord amb la
descripció d’alguna de les parcel·les i ens va fer canviar alguna cosa i al canviar-ho, no
era possible fer-ho per resolució de l’alcaldia, sinó que era necessari un acord del ple i per
això es presenta per tal de poder fer l’accpetació ja definitiva.
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.
Atès que per acord del Ple de data 30 de juny de 2008, es va procedir a l’acceptació
d’uns terrenys amb aquesta finalitat.
Atès que s’ha observat una errada en la descripció de la finca matriu de procedència.
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.- Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 30
de juny de 2008 d’acceptació d’uns terrenys.
Segon.- 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
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m². 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
16.474,74 metres quadrats. La resta de 3.244,74 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 6.360.
Tercer.- 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.
Quart.- Inscriure en el Registre de la Propietat la cessió dels terrenys referits i incorporar-los
al patrimoni municipal de béns.
Ateses les explicacions que consten a l’apartat d’intervencions, i de conformitat amb el
que es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
21.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT CATALÀ DEL SÒL I L’AJUNTAMENT DE
TORELLÓ PER A L’ADJUDICACIÓ DE DUES PARCEL·LES, PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE
TORELLÓ DESTINADES A USOS INDUSTRIALS
INTERVENCIONS:
SR. PERE GALOBARDES: Vull destacar la importància d’un conveni que és l’inici d’un
procés administratiu que serà llarg i que és el que garanteix part important de les
inversions d’aquest exercici 2008. Sempre pensem com ens gastem els diners, i és el motiu
de debat del ple en el 95% dels casos i a vegades és més important debatre i veure com
aconseguim els diners.
Vull destacar el compromís d’INCASÒL en aquest conveni i també el valor pel qual
l’ajuntament, en el pitjor dels casos ingressarà tenint en compte la situació del mercat.
SR. JORDI CASALS: Aquí si que entenem la urgència, perquè aquest conveni ha de
comportar una part del finançament de la llar d’infants i només hauria faltat que hi
afegíssim un mes de més, ja que és un procés administratiu i això, a vegades, se sap quan
comença, però no quan acaba.
ACORDS:
Part expositiva:
L’Ajuntament de Torelló és propietari de dues parcel·les que tenen la següent descripció i
ubicació:
A): Parcel·la de terreny edificable, destinada a l’ús industrial, situada a Torelló, amb
façana a l’Avinguda Francesc Macià, sense número de carrer assignat, assenyalada
amb el número I al plànol de reparcel·lació del Pla Parcial “La Caseta” de Torelló, té
una forma gairebé rectangular i una superfície de sis mil vuit-cents nou metres
quadrats. CONFRONTA: al Nord-est, amb dita Avinguda Francesc Macià; al Sud-est,
amb finca assenyalada amb el número 2 al plànol de reparcel·lació del mateix pla
parcial; al Sud-oest, amb verd públic; i al Nord-oest, amb límit del citat pla parcial.
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B): Parcel·la de terreny edificable, destinada a l’ús industrial, situada a Torelló, amb
façana a l’Avinguda Francesc Macià, sense número de carrer assignat, assenyalada
amb el número 4 al plànol de reparcel·lació del Pla parcial “La Caseta” de Torelló, té
una forma irregular i una superfície de quatre mil nou-cents vuitanta-un metres
quadrats. CONFRONTA; al Nord-est i Nord-oest, amb límit de tal pla parcial; al Sud-est,
amb parcel·la destinada a serveis tècnics, assenyalada amb el número 44 al plànol
de reparcel·lació del mateix pla parcial; al Sud-oest, amb l’Avinguda Francesc
Macià.
L’Ajuntament de Torelló i l’Institut Català del Sòl estan interessats en l’adjudicació
d’aquestes dues parcel·les per l’establiment d’activitats industrials, creant un espai
homogeni continu que permetrà completar el teixit urbà, que ha de configurar una nova
façana integrada en diferents sectors de desenvolupament industrial com són els
anomenats “Les Vinyes I”, “La Campaneria” i “La Caseta.
Per tal d’assolir els anteriors objectius, l’Institut Català del Sòl ens informa que cal signar un
conveni de col·laboració.
Fonaments de dret:
1.- L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local
atribueix al municipi la competència per promoure tota mena d’activitats i prestar els
serveis que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.
També en aquest sentit s’expressa l’article 66.3 del D.L. 2/2003, de 28 d’abril que aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
2.- L’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local
determina els principis de cooperació econòmica entre les administracions autònoma i
local. De la mateixa manera disposa l’article 191 del D.L. 2/2003, de 28 d’abril que aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.
A proposta de l’Alcaldia, el Ple, per unanimitat dels 15 membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament
de Torelló relatiu a l’adjudicació de dues parcel·les propietat de l’Ajuntament de Torelló
destinades a usos industrials dins el Pla Parcial “La Caseta” .
Segon.- FACULTAR expressament l’alcalde accidental, senyor Lluís Bassas i Portús, per a la
signatura de la documentació que es derivi d’aquest acord.
Text conveni:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’INSTITUT
CATALÀ DEL SÒL PER A L’ADJUDICACIÓ DE DUES PARCEL·LES, PROPIETAT DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, DESTINADES A USOS INDUSTRIALS.
Torelló, .... de juny de 2008
REUNITS
D’una banda l’Il·lustríssim senyor ......................, Alcalde – president ............. de l’Ajuntament de Torelló.
I d’altra banda, el senyor Emili Mas i Margarit, gerent de l’Institut Català del Sòl.
INTERVENEN I ACTUEN
El senyor ......................................., actua en qualitat d’alcalde – president ................. de l’Ajuntament de Torelló,
.................................................................. de data ................ Per acord plenari de l’Ajuntament de Torelló de data
..............., es va facultar al seu alcalde per a la signatura d’aquest conveni, segons consta a la certificació
lliurada pel secretari de l’Ajuntament de Torelló que s’uneix en aquest conveni.
El senyor Emili Mas i Margarit, intervé en nom i representació de l’Institut Català del Sòl, entitat de dret
públic de la Generalitat de Catalunya, adscrita al seu Departament de Política Territorial i Obres públiques,
creat mitjançant Llei 4/1980, de 16 de desembre, del Parlament de Catalunya, en qualitat de Director segons
l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de juny de 2005.
Les dues parts es reconeixen mútuament capacitades per a formalitzar aquest document i aquest efecte

38

EXPOSEN
I.

Que l’Ajuntament és propietari de dues parcel·les i que tenen la següent descripció i ubicació:
A): Parcel·la de terreny edificable, destinada a l’ús industrial, situada a Torelló, amb façana a l’Avinguda
Francesc Macià, sense número de carrer assignat, assenyalada amb el número I al plànol de
reparcel·lació del Pla Parcial “La Caseta” de Torelló, té una forma gairebé rectangular i una superfície
de sis mil vuit-cents nou metres quadrats. CONFRONTA: al Nord-est, amb dita Avinguda Francesc
Macià; al Sud-est, amb finca assenyalada amb el número 2 al plànol de reparcel·lació del mateix pla
parcial; al Sud-oest, amb verd públic; i al Nord-oest, amb límit del citat pla parcial.
B): Parcel·la de terreny edificable, destinada a l’ús industrial, situada a Torelló, amb façana a l’Avinguda
Francesc Macià, sense número de carrer assignat, assenyalada amb el número 4 al plànol de
reparcel·lació del Pla parcial “La Caseta” de Torelló, té una forma irregular i una superfície de quatre
mil nou-cents vuitanta-un metres quadrats. CONFRONTA; al Nord-est i Nord-oest, amb límit de tal
pla parcial; al Sud-est, amb parcel·la destinada a serveis tècnics, assenyalada amb el número 44 al plànol
de reparcel·lació del mateix pla parcial; al Sud-oest, amb l’Avinguda Francesc Macià.
II. L’Ajuntament de Torelló i l’Institut Català del Sòl, estan interessats en l’adjudicació d’aquestes dues
parcel·les per l’establiment d’activitats industrials, creant un espai homogeni continu que permetrà
completar el teixit urbà, que ha de configurar una nova façana integrada en diferents sectors de
desenvolupament industrial com són els anomenats “Les Vinyes I”, “La Campaneria” i “La Caseta.
De conformitat amb els anteriors antecedents, els senyors compareixents, tal i com actuen
ACORDEN
PRIMER.L’Institut Català del sòl cooperarà amb l’Ajuntament de Torelló en la tramitació i posada en venda,
mitjançant concurrència d’ofertes, de les dues parcel·les propietat de L’Ajuntament de Torelló i
referenciades en l’exposen primer (s’adjunta plànol).
SEGON.El procediment escollit per dur a terme l’adjudicació de les dues parcel·les, serà el de concurrència
d’ofertes; es fixarà un preu de sortida de 280 €/m2 de superfície i s’obrirà un termini per a què les diferents
empreses interessades en l'adjudicació d’aquestes parcel·les, puguin presentar les seves propostes de
compra, finalitzat el termini, serà una Comissió d’avaluació, de la que també formarà part Incasòl, qui
valorarà les ofertes presentades per a la seva posterior adjudicació.
TERCER.Pel cas que la concurrència a alguna de les parcel·les es declarés deserta, l’Institut Català del Sòl, es
compromet, mitjançant aquest conveni, a adquirir la o les parcel·les que no hagin estat adjudicades. En
aquest cas el preu de venda fixat i acceptat per ambdues parts és:
- Pel que fa a la parcel·la A) de 6.809m2 , 1.721.451 € en concepte de valor del sòl, més 275.432,16
€ corresponents a l’IVA.
- Pel que fa a la parcel·la B) de 4.845,40 m2, 1.225.014 € en concepte de valor del sòl, més
196.002,24 € corresponents a l’IVA.
QUART.El contracte de compravenda s’haurà de formalitzar en escriptura pública, en un termini màxim de tres
mesos a partir de la resolució o acord que declari les parcel·les desertes.
Totes les despeses que es generin per la formalització de l’escriptura aniran a càrrec de l’Institut Català del
Sòl i els impostos, segons llei, aniran a càrrec de l’Ajuntament de Torelló.
CINQUÈ.Les qüestions litigioses que puguin sorgir durant la vigència del conveni s’han de sotmetre a la Jurisdicció
Contenciosa Administrativa.
SISÈ.La validesa dels pactes continguts en aquest conveni per contenir competències del Ple de l’Ajuntament,
segons la vigent legislació de Règim Local, requerirà la ratificació del Ple de l’Ajuntament de Torelló. La
validesa dels pactes continguts en aquest conveni requerirà la ratificació del Consell d’Administració de
l’Institut Català del Sòl.
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I, en prova de conformitat, els compareixents signen aquest document, per triplicat exemplar en lloc i la data
que consten en l’encapçalament junt amb l’annex que en forma part.
L’Alcalde-president de la Corporació municipal
de Torelló

Gerent de l’Institut Català del Sòl
Emili Mas Margarit

Ateses les explicacions que consten a l’apartat d’intervencions, i de conformitat amb el
que es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
22.- SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ PER A PLAQUES SOLARS, A L’INSTITUT CATALÀ DE
L’ENERGIA:
ACORDS:
Vista l’ordre ECF/316/2008, de 4 a juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de les subvencions en règim reglat en el marc del Programa d’energies
renovables i es fa pública la convocatòria per a l’any 2008.
Atès que l’ajuntament de Torelló vol sol·licitar una subvenció a l’Institut Català de
l’Energia dintre de la convocatòria esmentada per a la instal·lació de plaques solars
tèrmiques al Pavelló municipal d’esports de Torelló,
Donat que per presentar la sol·licitud cal aportar un acord de sol·licitud de l’òrgan
competent,
Per tot l’exposat anteriorment, a proposta de la regidoria d’Obres i serveis, el Ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- SOL·LICITAR a l’Institut Català de l’Energia una subvenció dintre de la
convocatòria de subvencions en règim reglat en el marc del Programa d’energies
renovables per a la instal·lació de plaques solars tèrmiques al Pavelló municipal d’Esports
de Torelló per import d’11.566,94 €.
Segon.- ADOPTAR el compromís de dotar-se de suficient consignació pressupostària per a
la part no subvencionada de les despeses que comporta aquesta actuació, així com
renunciar a la realització del projecte en cas que no resulti subvencionat.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Català de l’Energia i als departaments
d’Intervenció i d’Obres i serveis de l’ajuntament.
Ateses les explicacions que consten a l’apartat d’intervencions, i de conformitat amb el
que es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
23.- SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA, PER MILLORES
ALS POUS DE LA ZONA ESPORTIVA:
ACORDS:
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Vista la Resolució del MAH/1014/2008 d’1 d’Abril, per la qual es fa pública la
convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions
per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta.
Atès que l’Ajuntament de Torelló vol sol.licitar una subvenció a l’Agència Catalana de
l’Aigua, dintre de la convocatòria esmentada per millores als pous de la zona esportiva
del municipi de Torelló, donat que actualment les bombes del pou de la zona esportiva,
les quals compten amb uns quaranta anys d’antiguitat, subministren un 40 % de l’aigua
del municipi i han quedat obsoletes la qual cosa afecta negativament al seu rendiment i
comporta una despesa de manteniment excessiva.
Atès que en el Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici del 2008, hi ha consignació
suficient per atendre les despeses originades per l’esmentada actuació.
Donat que per presentar la sol.licitud cal aportar un acord de l’òrgan competent,
Per tot l’exposat anteriorment, a proposta de la regidoria d’Obres i Serveis, el ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- SOL.LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció dintre de la
convocatòria esmentada per millores als pous de la zona esportiva del municipi de Torelló
per import de 69.978,58 € (IVA no inclòs)
aquesta resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua i als
Segon:-. NOTIFICAR
departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.
Ateses les explicacions que consten a l’apartat d’intervencions, i de conformitat amb el
que es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
24.- SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE PTOP, PER A LA MILLORA
PAISATGÍSTICA DE L’ARBRAT DELS CARRERS DE TORELLÓ.
ACORDS:
Vista l’ordre PTO/329/2008, de 23 de juny, de convocatòria per a l’atorgament de
subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a actuacions de millora
paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades dels municipis de Catalunya, i
d’aprovació de les bases reguladores.
Atès que l’Ajuntament de Torelló vol sol.licitar una subvenció al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques en concepte de millora paisatgística de l’arbrat en els carrers
que discorren de l’estació de ferrocarril (Av. Rafael de Casanova) fins al carrer Manlleu.
Donat que per presentar la sol.licitud cal aportar un acord de sol.licitud de l’òrgan
competent,
Per tot l’exposat anteriorment, la regidoria d’Obres i Serveis proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- SOL.LICITAR al Departament de Política Territorial i Obres Públiques una subvenció
en concepte de millora paisatgística de l’arbrat en els carrers que discorren de l’estació
de ferrocarril (Av. Rafael de Casanova) fins al carrer Manlleu, per import de 9595,07 €,
corresponent al 25% del pressupost de l’actuació esmentada.
Segon:- ADOPTAR el compromís de dur a terme les actuacions objecte de la subvenció
en cas de resultar beneficiari, així com dotar-se de suficient consignació pressupostària
per a la part no subvencionada de les despeses que comporta aquesta actuació, així
com renunciar a la realització del projecte en cas que no resulti subvencionat.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament de Política Territorial i Obres
Públiques i als departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.
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B) PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
B/1
Una qüestió en relació al programa de la festa major: trobem que és un encert –no sé a
quina regidora pertany- que el programa s’hagi fet arribar gratuïtament a les famílies i
s’hauria de mirar que aquests temes de distribució casa per casa i pis per pis, que
sempre generen una dificultat, que és que hi ha gent que s’han queixat que no els ha
arribat i voldria demanar si hi ha alguna manera –tot i saber les dificultats per controlar
aquest tema- de tenir en compte que en alguna zona, aquest tipus d’informació a
vegades no hi arriba.
I desitjar molt bona continuïtat de la festa major a tothom i molt bon estiu i ens
retrobarem en aquest ple –si no hi ha res excepcional, almenys per part nostre- el mes de
setembre.
Respon la Sra. Núria Güell: Aquest tema el va començar la Flora (Vilalta) i l’he acabat jo. Va
semblar que es podia intentar i com que el pressupost donava per fer-lo gratuït... hi ha hagut
un problema, és cert: hi havia bústies que el programa no passava i s’han hagut de deixar a
terra, perquè les portes eren tancades; algun timbre s’ha tocat, però no tots i dels que s’han
trobat a terra, n’hi ha que han anat al contenidor, a altres cases...
De totes maneres, a cultura en tenim i si li cal a algú, pot passar-lo a recollir. N’he portat
algun per si algun regidor no l’ha rebut a casa.
També voldria dir que en aquest programa no hi figuren tres associacions i és per causa de
problemes tècnics: el dia 4 de juny varen fallar els ordinadors i no han arribat les fotos. Ja
hem demanat disculpes i cal que es sàpiga que no és per cap altre motiu.

SR. LLUÍS SABATÉS:
B/2
Crec que va ser la setmana passada que es varen obrir les pliques per canviar el
paviment del pavelló. Nosaltres notem cert neguit en els clubs esportius que utilitzen el
pavelló, preocupats per la possibilitat que no puguin començar les seves activitats
després de l’aturada d’estiu. Més que res voldria informar en el ple i tranquilitzar-les,
perquè vaig parlar amb en Francesc i sembla que segurament l’obra es podrà fer en el
termini establert, però voldria que el regidor pugui expressar-ho directament.
Respon el Sr. Francesc J. Rivera: En relació al neguit que afirmes que hi ha en les entitats,
t’informo que vàrem fer una reunió amb les entitats que fan ús d’aquest espai esportiu
municipal: aquest neguit jo t’asseguro que no hi és i tenim un compromís de l’empresa que
col·loca el paviment sintètic i que ha de fer un estudi biomecànic d’aquest terra, que afirmen
que a principis de setembre estarà habilitat per fer l’ús que li pertoca, tot i que les obres són
les obres i quan se’n fa, a vegades surten imprevists, però en principi l’empresa ens ha
assegurat que a principis de setembre estarà habilitat.
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B/3
També voldríem insistir, com fem gairebé cada estiu, en l’estat dels contenidors
d’escombraries, que en aquests moments tornen a pecar d’una manca de neteja i de
manteniment; ja sabem que és un tema complicat, però ens agradaria que poguéssiu
posar-hi una mica més d’èmfasi, sobretot tenint en compte les dates d’estiu en què ens
trobem, que potser ho fa una mica més necessari.
Respon el Sr. Jaume Vivet: Nosaltres, aquest mes de juliol precisament hem enviat un
correu a l’empresa, queixant-nos que no estan fent el manteniment quan toca i algun ja l’han
canviat, però encara segurament se n’ha de fer més.

SR. JORDI CASALS:
B/4
En primer lloc, repetiria una pregunta que vaig fer en el darrer ple i que se’ns va
demanar més temps per poder fer les consultes pertinents: quines respostes ha donat
l’ajuntament de Sant Pere de Torelló en relació a les al·legacions que l’ajuntament de
Torelló va presentar contra la incineradora de la tèrmica?
Respon el Sr. Marc Fontserè: Puntualitzaré diverses coses: el tema de la tèrmica, o
incineradora o com es conegui, és un tema sensible i, per tant, m’agradaria que se’m entengui
bé. Pel que fa a les al·legacions, no són contra el projecte de la tèrmica, sinó contra el plec de
condicions sobre el qual s’adjudicarà la concessió per portar a terme l’explotació de la
tèrmica. Sobre aquest plec vàrem presentar unes al·legacions, que varen respondre
favorablement: unes eren en el sentit que la central tèrmica fos menor i tingués menys de 7
megavats; es va acceptar i anava també en la línia del que vàrem aprovar els municipis del
consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura i la tèrmica, en principi, serà de 5,4 megavats. La
segona era per tal que no s’hagués de modificar la xarxa elèctrica, és a dir, que no s’haguessin
d’aixecar torres i sembla que això també serà així: la xarxa actual pot absorbir aquesta
potència generada. I també parlàvem de la problemàtica del trànsit, però amb l’obertura de
la variant això ja ha quedat solucionat. Parlem d’aquests temes, perquè això data del 2006 i
encara està així: el tema està que l’empresa concessionària haurà de fer un projecte i quan es
faci el projecte el trauran a informació pública i podrem seguir presentant al·legacions si és
que no ens està bé.

Sr. Jordi Casals: Vull agrair la informació, que vàrem demanar fa prop de dos anys i
després d’insistir, ja l’hem obtingut. Gràcies.

B/5
Nosaltres hem de fer una mica d’autocrítica i no hem gestionat bé el calendari i no hem
volgut presentar a última hora una moció sobre el tema que explicaré, perquè és un
tema bastant ideològic i amb precipitació la gent es pot sentir incòmoda: enguany és el
centenari de l’estelada i nosaltres creiem que seria bo que Torelló, que ja ha aprovat
altres mocions sensibles a les llibertats nacionals d’aquest país, també pogués fer
l’homenatge propi a l’estelada, que forma part del nostre país i pregaríem –ja ho hem
comentat amb Iniciativa, que aquest any és el grup que li toca organitzar la part
institucional de l’11 de setembre- que l’estelada pogués presidir els actes de
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l’ajuntament en commemoració d’aquest centenari. No demanem que l’equip de
govern es manifesti avui –estaria bé que si que es pogués fer-; entenem que segurament
cal un debat intern en cada una de les forces, però estaria bé que abans de l’11 de
setembre si que poguéssim tenir una resposta i saber si Torelló podrà homenatjar
l’estelada per l’11 de setembre, o no.
Altres vegades ja s’han penjat als pals de l’ajuntament, banderes com la republicana o
la de gais, lesbianes i transsexuals.
Respon el Sr. Lluís Bassas: En relació al tema de l’estelada, després la Montse (Ayats) ens
explicarà una mica el pla que hi ha per l’11 de setembre, actes que s’han organitzat
conjuntament per als tres municipis de la Vall del Ges i, si no recordo malament, un dels actes
previstos és pujar una estelada a Bellmunt. La Montse ens ho explicarà, però de totes
maneres, després podem considerar abans de l’11 de setembre si a l’ajuntament hi ha de ser o
no.

B/6
Per acabar volem fer una pregunta: nosaltres ens vàrem reunir amb l’alcalde accidental
actual i portaveu de convergència i unió, per parlar –entre d’altres coses- del pla de
barris; tots sabem com ha acabat; no s’ha acceptat el projecte de Torelló; nosaltres no
ens n'alegrem, però de les complicacions fem-ne virtut; nosaltres no vàrem donar suport
al projecte que va presentar l’ajuntament, per diferents raons que ja vàrem justificar: que
no se’ns va consultar i no se’ns deixés participar correctament; que no va haver-hi una
participació ciutadana correcta, però si l’any vinent –i crec que aquesta és la voluntat
de l’equip de govern- es vol tornar a presentar una proposta del pla de barris, nosaltres
vàrem estendre la mà a l’alcalde accidental per tal que esquerra republicana pugui
col·laborar i ens puguem trobar amb un consens, entenent que els consensos es
busquen i no s’exigeixen. És a dir: nosaltres tenim mà estesa; Lluís Bassas, com a alcalde
accidental i com a portaveu de convergència i unió es va posar a disposició per poder
arribar a aquest consens i treballar conjuntament amb tots els partits i ens agradaria
saber si és extensible a tot l’equip de govern aquesta voluntat de treballar amb temps,
sense precipitació i amb tots els grups.
Respon el Sr. Lluís Bassas: Del tema del pla de barris, aquests dies se n’ha parlat prou, el
que està clar és que una cosa és el que jo pugui dir com a Lluís Bassas, portaveu de CiU i una
altra cosa com a equip de govern; no estem d’acord amb tot el que s’ha dit que no hi havia
hagut voluntat de consens; una altra cosa és que per motiu de la pressa que hi havia en aquell
moment, potser no va permetre fer-ho més extens; algun grup si que va fer suggeriments;
vosaltres no tant, però si que està clar que l’equip de govern té voluntat de consens i que, per
tant, si els terminis ho permeten, com que s’han de fer variacions en la propera presentació
del Pla de barris, evidentment que intentarem que tothom hi pugui participar.

Sra. Flora Vilalta: Nosaltres, com a grup del PSC, discrepem també d’algunes de les coses
que esquerra republicana ha tret a la premsa i que ens han sabut greu, perquè la veritat és
que moltes d’elles no es corresponen a la realitat i pel que fa al consens, n’hem parlat en Lluís
i jo i creiem que establirem una metodologia de treball en què tothom podrà aportar
projectes i idees –cosa que també hem trobat a faltar per part d’algun grup- i, per tant, crec
que podrem tornar a refer un pla de barris i podrem presentar-nos i que serà reeixit.
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Sr. Jordi Casals: Celebrem que estableixin una metodologia per tal que tothom pugui fer
les seves aportacions; nosaltres no tornarem a entrar en el debat ni en la discussió de si
una cosa o altra; ja es va fer en el seu moment. Ara només posem la mà estesa; no
entrarem en quines aportacions varen fer uns i quines els altres; nosaltres celebrem que
es faci aquesta metodologia de treball i que esquerra republicana tingui temps suficient
per fer les valoracions i també per fer les seves aportacions –que si que en tenim- sempre
que tinguem temps de fer-ho.

C) INFORMACIONS:
El Sr. President cedeix la paraula a la Sra. Montse Ayats, per tal que informi dels actes que
s’estan preparant per a la celebració de l’11 de setembre.
SRA. MONTSE AYATS:
C/1
Després que fa un parell d’anys es va decidir que cada any un grup diferent de
l’ajuntament proposaria la persona que havia de fer el parlament de l’11 de setembre,
enguany se’ns va atorgar a nosaltres aquesta responsabilitat, a Iniciativa Ciutadans del
Ges. Des del primer moment vàrem proposar que havíem d’aconseguir una diada més
participativa i més lluïda i que ens semblava que una part d’aquest objectiu es podria
aconseguir treballant conjuntament amb la comissió de l’11 de setembre que està
integrada per diferents entitats de la Vall del Ges i, per tant, vàrem treballar en aquesta
línia, vàrem fer un seguit de propostes; la comissió 11 de setembre va valorar
positivament el fet de treballar conjuntament ajuntament i comissió i a més, varen fer
una proposta d’ampliació: va proposar que s’organitzessin i es difonguessin
conjuntament les activitats dels tres municipis de la Vall del Ges, que és el seu àmbit
d’actuació i que d’alguna manera es coordinessin per tal d’evitar que es trepitgessin
actes en un determinat dia o de rendibilitzar i sumar esforços per aconseguir que
globalment la diada pugui ser més lluïda i més reeixida.
Dels acords que hem anat prenent amb la comissió, n’he informat puntualment a
l’alcalde, que també va participar en una de les reunions de la comissió 11 de setembre,
en què també hi eren presents l’alcalde de Sant Pere de Torelló i la regidora de cultura
de Sant Vicenç de Torelló. En aquests moments estem a punt de tancar el programa
d’actes i també el pressupost corresponent.
De tot això també en vaig informar la setmana passada a la comissió d’hisenda, en què
hi som tots els portaveus dels grups polítics i la setmana vinent, quan estigui tot tancat, us
ho farem arribar a tots els grups polítics i també als regidors.
Una segona manera d’aconseguir una diada més lluïda i més participativa, ens hem
proposat que el díptic amb tots els actes arribi a totes les famílies i que aquest díptic
també serveixi per explicar el sentit i el significat de la diada; a vegades potser ens
queixem que la gent no participa, però no sabem acabar d’explicar què és el que
estem celebrant, i també es convidarà a totes les entitats i col·lectius que vulguin a fer –si
ho consideren oportú- una ofrena floral.
Pel que fa als actes a Torelló, ja rebreu el correu i el díptic informatiu, però en tot cas,
començarà amb una trobada i esmorzar a la plaça de la Vila; seguidament es farà una
cercavila que anirà fins el monument a Rafael Casanova i que esperem que pugui
comptar amb els grallers i geganters dels tres municipis; després es farà l’ofrena floral, i els
parlaments seran de Francisca Criballés i Eduard Pujol: una torellonenca i un torellonenc
de generacions molt diferents –una persona gran i una persona molt jova- que ens
explicaran què significa o què ha significat l’Onze de setembre per a ells; ens va semblar
que era una manera, que dues persones de Torelló i del nostre municipi, amb
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experiències molt diferents –perquè un és una persona gran i l’altra és molt jovapoguessin explicar la seva experiència sobre l’onze de setembre o el que vulguin,
relacionat amb l’onze de setembre i, a la tarda, com és habitual, hi haurà sardanes a la
plaça Nova.
A més, els dies 10 i 11, al teatre Cirvianum es podrà visitar una exposició sobre el
centenari de la senyera estelada, i la setmana del 7 al 14 –que és tota aquella setmanahi haurà una exposició a la biblioteca Dos Rius, sobre el general Moragas.
Aquestes són les activitats concretes que es faran a Torelló; també hi ha les que es faran
a Sant Pere de Torelló i a Sant Vicenç, que s’han d’acabar i ens les han de confirmar.
Entre les de Sant Pere de Torelló, segons m’ha dit l’alcalde, el dia 7 hi ha la pujada d’una
estelada gegant –que prepararan per a l’ocasió- a Bellmunt.
Aquestes són les activitats previstes i com que no hi haurà cap altre ple abans de l’onze
de setembre, esperem que us reserveu aquestes dates a la vostra agenda i, respecte a
la proposta d’esquerra –no sé si em toca a mi decidir- jo proposaria és que la primera
junta de govern del setembre, presentar-hi una moció, es discuteixi i esperem que
s’aprovi; d’aquesta manera tothom té dret a rumiar-hi –pel que deia esquerra de la
qüestió ideològica- i si no sembla bé aquesta proposta, parlem d’una altra.
SR. MARC FONTSERÈ:
C/2
Avui i durant unes tres setmanes –dependrà del temps i d’altres coses que no podem
dominar- ha començat la captura de coloms. Es farà en dos punts: un a la zona de
l’agrària –que ha començat avui- i l’altra al centre del poble. La intenció d’aquesta
actuació és que la colònia de coloms ha augmentat molt, hem tingut moltes incidències
últimament i es tracta de fer un primer pla de xoc per disminuir la quantitat d’aus.
A partir del setembre, es començarà a fer un estudi que pretén identificar quins són els
llocs on ‘alimenten –ja tenim bastant clar que és l’agrària- i si només és l’agrària, veure
quines actuacions s’hi ha de fer per deixar-los sense menjar i quins són els principals llocs
on nien, per posar-los dificultats. Pensem que si aconseguim aquestes dues coses
aturarem a més llarg termini el seu creixement, perquè només amb captures, tornen a
venir, de Sant Hipòlit, de Manlleu, o d’on sigui.
SR. FRANCESC J. RIVERA
C/3
Tot i que abans responent a la pregunta d’en Lluís Sabatés ja he fet referència a què
estaria habilitat el terra del pavelló el dia 1 de setembre, d’acord amb el compromís de
l’empresa, l’obertura inicial ja estava establerta i seguirà essent el dia 25 d’agost; les
obres no impliquen que el gimnàs fitness o el gimnàs de karate, o les pistes de squash o la
sala polivalent no s’hi pugui fer l’activitat habitual.
C/4
Desitjar a tothom que acabin de gaudir dels actes de la festa major i desitjar bones
vacances a totes les entitats esportives de Torelló.
SRA. NÚRIA GÜELL:
C/5
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El proppassat 18 de juliol, es va fer la distribució d’un DVD del Cosidor Digital, del qual us
n'he fet arribar una còpia; penso que val la pena que us el mireu, perquè és un treball
molt correcte i molt digne; és un recull del que ja s’havia presentat al Cirvianum i penso
que val la pena donar suport a treballs com aquest, ja que ens ajuden a recuperar la
nostra història.
C/6
L’empresa La Vola, adjudicatària del projecte museogràfic del Museu de la torneria de
la Vall del Ges, demà presenta al consorci del museu, a les 7 de la tarda, a Gestiomat, el
projecte bàsic; tots hi esteu convidats, evidentment. Aquest projecte ens marca les línies
generals del disseny i organització de l’equipament i esperem que a finals de setembre
es pugui presentar el projecte executiu.
C/7
La festa major ja ha començat. De moment els actes van bé; hi ha molta gent i tret
d’algun petit incident que hi va haver per la porronada, però que enguany va ser mínim.
Al concert dels Pets hi va haver molta gent, igual que als altres concerts i per les dues
sessions de teatre de dimarts i dijous, ja no hi ha entrades. De moment, tot va molt bé.
SR. LLUÍS BASSAS:
C/8
Avui m’ha trucat en Miquel Franch; es va recuperant.
M’ha demanat que des de l’alcaldia faci una manifestació a favor del consens dels
partits polítics del govern de la Generalitat, pel tema del finançament i jo ho faria extens
a la totalitat dels membres de la Corporació; és a dir, fent constar que recolzem el
consens que hi ha entre les forces polítiques, els sindicats, excepte alguna força que
normalment s’autoexclou. Celebrar aquest consens i recolzar el govern de la Generalitat
pel fet que es faci consensuadament demanar que el finançament sigui el màxim de just
per a Catalunya i que es treballi junts per tirar-ho endavant.
C/9
Aquest matí he rebut una trucada del Consell Comarcal. Finalment, la residència
d’ancians prevista per a Osona nord, la Fundació ha decidit construir-la a Torelló.
Segurament el setembre o octubre es començarà a fer el projecte executiu i en dos o
tres anys podríem tenir una nova residència amb 110 places, que cobriria bastant tots els
dèficits que tenim en aquest tema.
C/10
Convidar a tothom al pregó de la festa major, que serà demà passat i que passeu tots
unes bones vacances i que tingueu el que resta de festa major amb pau i tranquil·litat
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

