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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2008:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
09/2008
ordinari
29 de setembre de 2008
de les 20:02 a les 21:48
Sala de plens de la casa de la vila

Hi assisteixen:
Alcalde President
1er. Tinent d’alcalde
2on. Tinent d’alcalde
3er. Tinent d’alcalde
4art. Tinent d’alcalde
5a. Tinenta d’alcalde
Regidors i regidores

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

Secretari:
Interventora

Jaume Manau i Terrés
M. Carme Urgell i Barris

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

Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior _______________________________ pàgina 2
1. Donar compte de l’aprovació d’un conveni entre l’ajuntament i el
Consorci per a la Normalització Lingüística ----------------------------------------------pàgina 2
2. Donar compte de l’aprovació d’un conveni amb la Fundació del
Festival de cinema de muntanya------------------------------------------------------------pàgina 4
3. Acord d’establiment del servei públic municipal de transport adaptat
de Torelló----------------------------------------------------------------------------------------------pàgina 7
4. Adjudicació definitiva de la gestió del servei municipal de transport
adaptat de Torelló---------------------------------------------------------------------------------pàgina 9
5. Proposta de moció presentada per Iniciativa per Catalunya VerdsCiutadans del Ges en relació a la campanya “Catalunya lliure de
bosses de plàstic” -------------------------------------------------------------------------------- pàgina 10
6. Moció per proposar a la Comissió de noms de carrers que es posi el
nom de Vicenç Albert Ballester a un carrer de Torelló ----------------------------- pàgina 13
7. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern Local, d’acceptació
d’una subvenció del PUOSC ---------------------------------------------------------------- pàgina 15
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8. Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal i de la
relació de llocs de treball de l’Ajuntament per al 2008 ---------------------------- pàgina 17
9. Deixar sense efecte l’acord del ple municipal sobre la declaració de
determinats dies inhàbils a efectes administratius ----------------------------------- pàgina 18
10. Aprovació de despeses ----------------------------------------------------------------------- pàgina 20
11. Rectificació d’ofici d’errors materials detectats a la liquidació individual
definitiva de l’obra inclosa en el projecte d’urbanització del sector
residencial “La Caçada” --------------------------------------------------------------------- pàgina 21
12. Aprovació definitiva de l’acord d’imposició de contribucions especials
per a l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels carrers
Giravolt, Joan Deordal, Sau i Puigdassalit ----------------------------------------------- pàgina 22
13. Aprovació de la modificació de crèdits número 7/2008 del pressupost
de despeses de l’Ajuntament de Torelló, mitjançant transferències de
crèdit ------------------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 24
14. Aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses de
l’Ajuntament de Torelló, per generació de crèdits per ingressos no
tributaris. Exp. Núm. 8/2008 ------------------------------------------------------------------- pàgina 27
15. Moció de tots els grups municipals per al treball digne ---------------------------- pàgina 29
16. Proposta urgent: aprovació d’una despesa ------------------------------------------- pàgina 31
Precs i preguntes --------------------------------------------------------------------------------- pàgina 32
Informacions --------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 39
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. 8/2008, corresponent a la
sessió ordinària del dia 28 de juliol de 2008, sense modificacions.
PROPOSTES SENSE VOTACIÓ
1.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT I EL CONSORCI
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:
PROPOSTA
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte
de l’aprovació del conveni entre aquest ajuntament i EL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, aprovat per la Junta de Govern Local del dia 15 de
setembre de 2008, i en els termes que es transcriuen a continuació:
CONVENI MARC ENTRE EL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA I
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES I
ACTUACIONS D’ACOLLIMENT LINGÜÍSTIC.

REUNITS
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D’una banda, el senyor Bernat Joan i Marí, president del Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL).
I de l’altra, el senyor Lluís Bassas i Portús, alcalde accidental de l’Ajuntament de Torelló
ACTUEN
El primer, en representació del CPNL, a l’empara de les facultats que li confereix l’article 14 dels
Estatuts del CPNL, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya els dies 3 i 11 d’octubre de
1988.
El segon, en virtut del que disposa l’article 53 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.
MANIFESTEN
1. Que les parts comparteixen la voluntat i la necessitat de promoure l’ús social del català com a
llengua pròpia i oficial de Catalunya i de contribuir a l’aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística.
2. Que les parts comparteixen, també, la voluntat de treballar conjuntament per a millorar la
competència comunicativa de tots els col·lectius d’immigrants que no entenen la llengua catalana, com
a recurs bàsic de cohesió social.
3. Que les parts, per fer possible el punt anterior, establiran la coordinació necessària entre elles i, si
escau, amb altres organitzacions, per tal de racionalitzar i gestionar adequadament les actuacions i els
recursos de què es disposi.
4. Que les parts, a partir de les experiències de col·laboració conjunta, amb resultats satisfactoris,
proposen de formalitzar un conveni marc que permeti desplegar el pla d’acolliment lingüístic de
l’Ajuntament de Torelló, amb l’objectiu d’afavorir la comprensió de la llengua catalana, la relació
comunicativa i la integració de les persones immigrades en el context social, cultural i lingüístic de
Torelló.
5. Que les diferents actuacions acordades per desenvolupar aquest pla d’acolliment lingüístic
s’adjuntaran a aquest conveni en forma d’annexos, on constarà el tipus d’actuació, els destinataris i la
previsió pressupostària.
Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents
PACTES
1. El CPNL, a través del CNL d’Osona, es compromet a:
a) Organitzar les actuacions, especificades en un annex a aquest conveni, adreçades
especialment a la població immigrant de Torelló.
b) Coordinar-se amb l’Ajuntament de Torelló i, si escau, amb altres organitzacions, per tal
d’aconseguir la màxima efectivitat de les actuacions.
c) Contractar, si escau, el personal tècnic necessari per realitzar les actuacions previstes.
2. L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
a) Propiciar la coordinació de totes les organitzacions implicades en les actuacions.
b) Aportar al CPNL, si escau, per al finançament del cost de les actuacions, l’import que li
correspongui, d’acord amb el que s’especifiqui en un annex a aquest conveni.
c) Facilitar, si escau, els locals adients on realitzar les actuacions.
3. Les parts s’obliguen al compliment del que estableixen els Estatuts i el Reglament del CPNL en tot
allò que no estigui expressament estipulat en aquest conveni i a complir i fer complir els acords dels
òrgans de govern d’aquest ens.
4. Aquest conveni té una durada de 3 anys, a partir de la data de la seva signatura.
I, com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en tres exemplars.
Torelló, 3 de juliol de 2008
Bernat Joan i Marí
Davant meu,

Lluís Bassas i Portús
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El Secretari de l’Ajuntament de Torelló
Jaume Manau i Terrés
Annex al conveni marc de data 3 de juliol de 2008 i codi C863-16-067-08 entre el Consorci per a la Normalització
Lingüística i l’Ajuntament de Torelló per al desenvolupament de programes i actuacions d’acolliment lingüístic
mitjançant la realització de cursos de català destinats a persones immigrades, dins de les actuacions per a l’acollida i la
integració de persones immigrades
1.
2.

Aquest annex resta subjecte a les condicions generals establertes en el conveni marc de què depèn.
El curs es destina al col·lectiu de persones immigrades que no té cap associació constituïda.

CURS ACADÈMIC: 2007-2008

CODI CURS
01607B1PRC00033

MES
INICI
Març

MES
FINAL
Juny

DURADA
45

ALUMNES
23

COST CURS
2.924€

4. FINANÇAMENT
Cost total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.924 €

La Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya es farà càrrec de la totalitat de la
despesa.

I, com a prova de conformitat i acceptació, les parts signen aquest document en tres exemplars.
Torelló, 3 de juliol de 2008
El president del Consorci per a la
Normalització Lingüística
Per autorització

L’alcalde accidental de Torelló

Pilar López Martínez
Gerent

Lluís Bassas i Portús

Davant meu,
El Secretari de l’Ajuntament de Torelló
Jaume Manau i Terrés

2.- DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB LA FUNDACIÓ DEL FESTIVAL DE
CINEMA DE MUNTANYA:
PROPOSTA
L’article 3.1 del Reglament d’atorgament de subvencions i convenis de l’ajuntament,
disposa que es donarà compte al Ple de la signatura dels convenis que hagi aprovat la
Junta de Govern Local; i és per aquest motiu, que la Regidoria de cultura, dóna compte
de l’aprovació de la modificació del conveni entre aquest ajuntament i l’entitat
FUNDACIÓ FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA, aprovada per la Junta de Govern Local
del dia 21 de juliol de 2008, i en els termes que es transcriuen a continuació:
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I LA
FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL CINEMA DE MUNTANYA DE TORELLÓ

A Torelló, el dia _____________ de 2008
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. LLUÍS BASSAS I PORTÚS, Alcalde-President accidental de l’Ajuntament de
Torelló, i la Sra. NÚRIA GÜELL I ROVIRA, Regidora de Cultura de la mateixa corporació, que actuen
en el seu nom i representació.
I de l’altra banda el/la Sr. JOAN SALARICH MADORELL major d’edat, amb DNI núm. 77.086.174, que
actua en nom i representació de la FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL CINEMA DE MUNTANYA
DE TORELLÓ, inscrit al registre d’entitats d’aquest Ajuntament amb el número 106, amb domicili a C/
Anselm Clavé, 5, 3r, 2a, de Torelló.
Assistits per la sra. Julita La Haba, Secretaria accidental de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de l’atorgament
de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia
31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 de maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de
juny de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Què la FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA és una fundació que
es dedica a la difusió de cinema i altres activitats a l’entorn de la muntanya i els esports d'aventura.
Que l’Ajuntament de Torelló és membre fundador de la FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL DE
CINEMA DE MUNTANYA i està representat a la Fundació per l’alcalde com a president del patronat.
Que l’Ajuntament de Torelló està d’acord en col·laborar amb la FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL
DE CINEMA DE MUNTANYA per tal de contribuir en l’organització del FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINEMA DE MUNTANYA I AVENTURA i que és una entitat del municipi que consta registrada al
registre municipal amb el número 106 i que reuneix tots els requisits que es contemplen a les disposicions
indicades en el paràgraf primer per a la signatura de convenis amb aquesta Corporació,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb les següents:
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Torelló i la FUNDACIÓ
PRIVADA FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA de contribuir en la promoció i difusió de les activitats
culturals a Torelló i de fomentar la participació i l’associacionisme, mitjançant l’organització dels actes
esmentats.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. Cedir dels següents locals:
Com a seu social de l’entitat per les reunions i activitats pròpies de preparació i disseny de les activitats
al Casal parroquial a plaça Nova, 15, 2n., tenint en compte la normativa d’usos vigent o que es pacti en
el moment de fer la cessió dels espais, entenent que aquesta cessió no serà efectiva quan l’espai no el
mantingui contractat en lloguer l’Ajuntament.
El teatre Cirvianum per a la realització del FESTIVAL.
El Departament d’intervenció municipal, ha valorat la cessió d’aquests locals i espais amb els següents
imports de l’any 2008:
 Local del casal parroquial de pl. Nova, 15, 2n, per any, per un import de 901,52 € .
 Pel teatre Cirvianum 11.215,80€ pels 10 dies de celebració del Festival. (Segons taxa de 2008
corresponent a Actes organitzats per entitats o persones privades amb cobrament d’entrada, per
dia, per un import de 1.602,26€, sobre la qual s’aplicaria la bonificació prevista per actes organitzats
per entitats Entitats socioculturals locals, amb cobrament d’entrada, bonificació del 30%.)
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B. A una aportació econòmica anual per part del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Torelló,
destinada al funcionament ordinari d’activitats de l’entitat. La subvenció prevista per a l’any 2008, és de
8.599,97€. Aquest import es farà efectiu amb la presentació de la documentació establerta a l'efecte, ja
sigui mitjançant la petició de bestreta i/o justificació.
És requisit indispensable per a la concessió de subvencions que l’entitat FESTIVAL DE CINEMA DE
MUNTANYA hagi justificat la subvenció feta efectiva l’anualitat anterior, en qualsevol de les formes que
es preveuen a la Normativa esmentada al primer paràgraf d’aquest conveni. Per a projectes
extraordinaris, l’esmentada entitat presentarà el projecte a l’Ajuntament, aquest el valorarà, i si ho creu
convenient, es convocarà el corresponent procés d’atorgament de subvencions, al qual podrà presentarse l’entitat en concurrència competitiva.
Tercer.- LA FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA es compromet a:
A. Portar a terme les següents activitats a Torelló:
FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE MUNTANYA i AVENTURA DE TORELLÓ.
B. Vetllar i fer complir les mesures de seguretat i higiene necessàries per al desenvolupament de totes
les activitats, ja sigui al carrer o en locals tancats, tant pel que fa als participants, com per al públic
assistent als diversos actes.
C. Contractarà una assegurança que cobreixi els possibles accidents, desperfectes i danys ocasionats
amb les diverses activitats.
D. La FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA farà constar la col·laboració de
l’Ajuntament de Torelló, mitjançant el logo o imatge Corporativa que l’ens local li faciliti, en tota la
documentació gràfica i/o escrita que s’editi per a les activitats subvencionades, així com a tota la
publicitat que se’n faci.
E. Fer-se càrrec dels següents serveis o despeses:
Els serveis i subministres dels que no es disposin als equipaments sol·licitats (electricitat, wc, etc...)
Els equipaments, infraestructures i subministres necessaris per a la realització de l’activitat i dels quals no
disposi l’ajuntament.
F. Participar en la vida social i cultural del municipi.
G. Vetllar, perquè les activitats realitzades compleixin els objectius proposats i fomentin la participació,
la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre els habitants de Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de col·laboració
necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
 Un/a representant de la FUNDACIÓ PRIVADA FESTIVAL DE CINEMA DE MUNTANYA DE
TORELLÓ.
 La regidora de Cultura de l’Ajuntament de Torelló.
 Un tècnic del departament de cultura.
Seran funcions de la Comissió de Seguiment:
 Acordar els criteris i els aspectes de cooperació anual
 Seguiment i avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions necessàries.
 La Comissió de Seguiment es reunirà com a mínim una vegada durant l’any
Sisè,- El present conveni tindrà una vigència des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de
2009 i es podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de les dues parts el
denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva data de finalització o de la finalització de la
primera de les pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que es considerin
adients.
Setè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de
qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres
mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol efecte, al lloc i data
indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’alcalde accidental
Lluís Bassas i Portús

La regidora de Cultura
Núria Güell i Rovira

Per la FUNDACIÓ PRIVADA CINEMA DE MUNTANYA DE TORELLÓ
Joan Salarich Madorell
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Davant meu,
El Secretaria accidental de l’Ajuntament de Torelló
Julita La Haba i Plans

PROPOSTES AMB VOTACIÓ
3.- ACORD D’ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE TRANSPORT ADAPTAT DE
TORELLÓ:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Des del nostre grup, volem deixar constància que ens agrada veure
que finalment aquest transport es posarà en funcionament, que serà una realitat; a la
comissió informativa, quan es va parlar del transport, se’ns va explicar que inicialment hi
havia un procés d’adaptació i que es prioritzaria la portada de gent al centre de dia;
entenem que hi ha d’haver un període d’adaptació, però demanaríem que s’estigui el
màxim a sobre de l’empresa que gestionarà aquest servei, perquè el període
d’adaptació sigui el mínim possible i que puguem portar les persones que ho necessitin al
centre de dia, però també al CAP i als altres llocs on ens hem compromès en els plens en
què hem parlat d’aquest servei.
SR. JORDI CASALS: Des d’Esquerra subscrivim les paraules del grup d’Iniciativa per
Catalunya i, a més –també lligat amb el punt següent-, que es faci una difusió del tot
correcte; a més, els mitjans que ha posat l’empresa adjudicatària així ho permetrà i
esperem que tothom tingui coneixement que oferim aquest servei i que puguin fer-ne ús.
SR. MIQUEL FRANCH: Informar, en referència a aquest tema, que han passat tres mesos
des de l’obertura del centre de dia; hagués estat millor que s’hagués pogut posar en
funcionament en el seu moment; no va ser així, però en cap moment els usuaris del
centre de dia han quedat desatesos, perquè sempre se’ls ha portat amb el transport que
l’ajuntament tenia contractat fins a la data en què entri en funcionament aquest nou
transport. En aquest sentit, és evident que fa falta un temps d’adaptació –penso que serà
curt-; avui hem estat parlant amb l’empresa i el conductor i hem acabat de perfilar algun
aspecte, bàsicament referent al control de les persones que tindran accés al servei.
(Demana a la Sra. Casals que mostri el material que s’ha editat amb aquesta finalitat).
SRA. M. ÀNGELS CASALS: La Sra. Casals mostra una targeta, indicant que serà la que
l’expedirà a tots els usuaris del centre de dia o de qualsevol altre servei, és a dir, a tothom
que tingui dret a utilitzar el transport adaptat i és amb la finalitat que el conductor sàpiga
qui puja i que realment té dret al transport.
SR. MIQUEL FRANCH: Penso que està molt ben plantejat per part del Departament de
Benestar Social de l’ajuntament i que funcionarà correctament.
Hem fet oferiment a Kròmia –tal com es va acordar i que vàrem dir que faríem-;
personalment hi vaig parlar i de moment no han donat resposta. Tothom sap que aquest
transport és urbà i, en cap cas, interurbà.
Començarà, com s’ha dit, amb els dos centres de dia que té la residència; seguidament
o al mateix temps, si cal, es farà el Casal de la gent gran i aquest centre de dia
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concertat-privat que és Kròmia i, més endavant, si és possible posar-nos d’acord amb els
responsables de l’Àrea Bàsica de Salut de Torelló –espero que si- i que es pugui planificar
en quin moment aquest vehicle hi pot anar, ho farem. A nosaltres ens agradaria –i ja ho
hem dit a l’Àrea Bàsica- que el vehicle que tenen el facin anar, perquè tenir un vehicle
aturat des de fa bastants mesos al CAP no ens sembla correcte i creiem que en lloc de
desplaçar-se la persona al CAP, sigui aquest vehicle que es desplaci cap a la persona;
hem d’acabar de parlar-ne, però el més important és centre de dia que és on hi ha la
demanda més important en aquests moments, juntament amb Casal de la gent gran
que, quan disposi de les noves instal·lacions, donarà més serveis que a l’actualitat
(menjador, ...) i això ens fa pensar que la demanda de transport adaptat també
s’incrementarà.
Penso que ens hem de felicitar tots, perquè si ho recordeu, des del Consell municipal de
Benestar Social i salut pública, aquest era un tema que es va plantejar, però es veia molt
difícil de portar-lo endavant, perquè els costos són elevats i poques poblacions de la
dimensió de Torelló disposen de serveis com aquest; justament hi ha hagut un ajuntament
de la comarca que s’ha posat en contacte amb nosaltres, perquè també voldrien posar
en funcionament aquest servei i amb el mateix sistema que farem nosaltres. Per tant,
penso que és positiu i que l’objectiu que el ciutadà i la família dels usuaris puguin anar
més tranquils, sigui possible.
D’altra banda, creiem que el conductor, que ha de ser una persona que a part de portar
un vehicle d’aquestes característiques, ha de tenir una empatia i ganes de treballar amb
persones grans i creiem que la persona que ha escollit l’empresa té molts coneixements i
és una persona que té molta empatia amb la gent gran.
Demà a les 12 donarem a conèixer aquest servei; farem la presentació d’aquest vehicle i
ens hi acompanyarà l’empresa, el conductor i el president de Caixa de Manlleu, que
com sabeu, és l’entitat que ens ha ajudat d’una manera important en la compra
d’aquest vehicle, i començarà a funcionar demà passat; perquè sigui possible, ja es
disposa d’un llistat de les persones que s’han de transportar, amb les adreces i horaris i
esperem que en poc temps tot es vagi adaptant i posant en funcionament.
SR. JORDI CASALS: Pel que fa al tema de les targetes per als usuaris, entenem que si es
posa en marxa demà passat, els usuaris ja les tenen; quan ampliem el servei de cara al
casal de la gent gran, es farà una ampliació?
SRA. M. ÀNGELS CASALS: Es van fent a mesura que es necessitin; ara hem començat amb
tota la gent que ja anava al centre de dia de la residència i que van al centre de dia,
però s’anirà ampliant a tota la gent que reuneixi els requisits: que estiguin empadronats a
Torelló, que tinguin l’edat per poder fer servir el servei i que tinguin una valoració d’un
grau de dependència.
SR. MIQUEL FRANCH: Hi ha cinc supòsits en aquestes targetes, 5 tipus diferents de targeta i
quan l’usuari accedeixi al vehicle, passarà la targeta per un lector de targetes i ens
permetrà saber qui és la persona que puja, l’hora que puja i on va; la informació
s’abocarà periòdicament a un ordinador dels serveis socials i es podrà saber exactament
tota la informació dels usuaris que han utilitzat el servei. L’usuari també disposarà d’un
telèfon pel supòsit que per qualsevol circumstància hagi de trucar al conductor, a través
de l’empresa, per variar l’horari o comunicar que un dia concret no li cal el servei.
PROPOSTA
Vist que mitjançant decret d’alcaldia de data 26 de novembre de 2007 va aprovar la
creació de la Comissió d’estudi encarregada d’elaborar la Memòria Justificativa de la
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prestació del Servei Públic Municipal de transport adaptat de Torelló, a la qual
s’acompanya projecte de Reglament de l’esmentat servei.
Vista la memòria justificativa i el projecte de Reglament, així com l’informe favorable
d’Intervenció i l’informe de Secretaria.
Vist l’acord de ple del dia 27 de desembre de 2007 que va aprovar inicialment la
memòria justificativa de la prestació del servei públic municipal de transport adaptat de
Torelló, juntament amb el projecte de Reglament i documentació complementària.
Vist que dintre del termini d’informació pública en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 8 de gener de 2008 i en el tauler municipal d’edictes no hi ha hagut
al·legacions al respecte.
Vist que en data 5 de març de 2008, es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, núm. 56 Annex II, el reglament del servei municipal de transport públic
adaptat, atès que no hi va haver cap al·legació ni suggeriment en contra del redactat
inicial.
Vistos els articles 22.2 f) i 25.2.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local i els articles 52.2. g), 66.3 k) i 243 i següents 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
D’acord amb l’article 160.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El Ple de l’Auntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- ESTABLIR el servei públic de titularitat municipal de transport col·lectiu adaptat
d’acord amb la memòria justificativa i els documents complementaris adjunts, servei que
es prestarà en règim de lliure concurrència i sota la forma de gestió indirecta d’una
concessió administrativa.
Segon.- APROVAR el projecte d’establiment del servei públic municipal de transport
adaptat que s’adjunta.
Tercer.- APROVAR el reglament regulador del servei públic municipal de transport
adaptat i tota vegada que ja s’ha realitzat la publicació íntegra en el BOP, disposar-ne la
publicació en el tauler d’anuncis de la Corporació i alhora anunciar en el DOGC la
referència al BOP en el qual s’hagi publicat íntegrament el text.
Quart.- LLIURAR sengles exemplars del reglament del servei, juntament amb el testimoni
fefaent d’aquests acords al Departament de Governació i Administracions Públiques de
la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de l’Estat.
Cinquè.- FACULTAR àmpliament l’alcalde-president de la corporació per a l’atorgament
de qualsevol document públic o privat necessari per executar els acords anteriors.
4.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT ADAPTAT
DE TORELLÓ:
PROPOSTA
Atès que per acord del ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de data 30 de juny de
2008 es va aprovar l’expedient i el Plec de Clàusules Administratives per a l’adjudicació
de la gestió del servei públic de transport adaptat al municipi de Torelló, mitjançant la
modalitat de concessió, per procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament
més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació. Així mateix s’autoritza la despesa
que suposa la seva adjudicació.
Atès que en data 14 de juliol de 2008, es va publicar anunci de licitació per termini de
vint-i-sis dies en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de
contractant de l’òrgan de contractació, per tal que els interessats presentin les seves
proposicions.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
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Atès que en data 25 d’agost de 2008 es va constituir la Mesa de contractació, i
aquesta, després de la recepció de l’informe de valoració tècnica, va realitzar
proposta d’adjudicació a favor d’AUTOCARS RAVIGO, SL.
Atès que mitjançant resolució de l’alcaldia de data 4 de setembre de 2008, es va
adjudicar provisionalment el contracte de gestió del servei públic de transport adaptat al
municipi de Torelló mitjançant la modalitat de concessió a l’empresa AUTOCARS RAVIGO,
SL, pel preu de dos-cents trenta-vuit mil quatre-cents deu euros (238.410,00 €) a raó de
quaranta-set mil sis-cents vuitanta-dos euros (47.682,00 €) anuals i IVA inclòs i una durada
màxima del contracte inclosa la pròrroga de cinc anys.
Atès que en data 4 de setembre de 2008, l’adjudicació provisional es va notificar a tots
els licitadors i es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 219
de data 11 de setembre de 2008 i en el Perfil de contractant de l’òrgan de
contractació.
Atès que així mateix, l’adjudicació provisional es va notificar a l’adjudicatari
AUTOCARS RAVIGO, SL, tot requerint la documentació justificativa d’estar al corrent en
el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol
altres documents acreditatius de la seva aptitud per contractar, així com constituir la
garantia definitiva.
Atès que en data 17 de setembre de 2008 l’adjudicatari AUTOCARS RAVIGO, SL va
constituir garantia definitiva per import de dos mil cinquanta-cinc euros amb vint-i-sis
cèntims (2.055,26 €) i va presentar els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de gestió del servei
públic de transport adaptat al municipi de Torelló mitjançant la modalitat de
concessió, per procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més
avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, aprovada per Resolució d’Alcaldia
de data 4 de setembre de 2008 i publicada en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona núm. 219 de data 11 de setembre de 2008 i en el Perfil del contractant,
ratificant la totalitat de les actuacions realitzades per l’alcaldia i que consten a
l’expedient.
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a la partida 106-313-227.06.01 del pressupost
vigent de despeses.
Tercer.- Notificar l’adjudicació definitiva al licitador que no ha resultat adjudicatari i
autoritzar la devolució de la garantia provisional prestada per aquest.
Quart.- Notificar a AUTOCARS RAVIGO, SL, adjudicatari del contracte, els presents
acords i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc a l’Ajuntament de
Torelló.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació definitiva del contracte de gestió del servei públic de
transport adaptat al municipi de Torelló mitjançant la modalitat de concessió, en el
Perfil de contractant i publicar anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el termini
màxim de quaranta-vuit dies a comptar des de la data dels presents acords.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
5.- PROPOSTA DE MOCIÓ PRESENTADA PER INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-CIUTADANS
DEL GES EN RELACIÓ A LA CAMPANYA “CATALUNYA LLIURE DE BOSSES DE PLÀSTIC”
INTERVENCIONS:
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SRA. MONTSE AYATS: Abans de parlar del contingut de la moció i dels acords que es
proposen, voldríem que quedés constància que la proposta de presentar aquesta moció
ens va arribar a través d’un ciutadà torellonenc, ***t, que davant les dificultats de
presentar-la a títol individual, ha confiat en el nostre grup per traslladar-la al ple.
D’altra banda, és evident i manifesta la nostra preocupació, del nostre grup, pels temes
ambientals i la prevenció i reducció dels residus, i també, cal recordar que quan vàrem
parlar del pressupost d’aquest any 2008, vàrem fer una demanda concreta a la regidoria
de medi ambient en el sentit que es fessin actuacions per a la reducció del consum de
bosses de plàstic d’un sol ús, perquè enteníem que era una necessitat cabdal. Per tant,
tot això ens va fer animar a presentar aquesta moció, que en definitiva, com ha dit el
secretari, el que fa és recolzar la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic d’un sòl
ús”; aquesta campanya està promoguda per la Fundació per a la prevenció dels residus i
el consum responsable i la Federació d’Ecologistes de Catalunya.
En definitiva, què pretén aquesta moció? Doncs que des dels diferents àmbits i institucions
treballem per sensibilitzar la població en general i especialment els comerços –perquè són
grans consumidors de bosses de plàstic d’un sol ús- de la necessitat de reduir aquest ús i
poder arribar a no utilitzar-ne com a objectiu màxim.
Al preàmbul de la moció s’expliquen els perjudicis que creen des del punt de vista
ambiental, social i econòmic i les raons que fan que sigui necessari eliminar de manera
progressiva, aquestes bosses: estan fabricades amb petroli –que és un recurs no
renovable i costós-, són difícils i costoses de reciclar, poden tardar fins a 600 anys en
descompondre’s –només cal córrer pels boscos per veure que si hi ha una bossa
enterrada costa molt de descompondre’s-, ... i alhora, a part de totes aquestes dificultats,
són fàcilment substituïbles –hi ha els cabassos, els carros de compra, ...-. Per tant, amb la
moció, el que demanem d’alguna manera és que com a ajuntament ens comprometem
–si s’aprova- a treballar i fer accions per reduir el consum d’aquestes bosses de plàstic i,
evidentment, ens comprometem a fer-ho de la mà dels comerciants –que són els
principals consumidors-, de la gent del mercat municipal, però també amb la
sensibilització de la població en general; hem de fer que accions com les que ha
impulsat fa poc una cadena de supermercats de la nostra comarca, no siguin una
excepció, sinó que sigui habitual en totes les grans superfícies, com passa en molts països
avançats d’Europa: que tornem a comprar el pa amb bosses de pa, ...
I, per tant, d’alguna manera el que demanem és que hi ha molta feina per fer; esperem
que la moció estigui recolzada per la resta dels grups i esperem també, que la campanya
que s’està treballant des del Consorci de la Vall del Ges, que casualment s’ha donat a
conèixer aquesta setmana, sigui només una de les moltes accions que s’han de
desenvolupar per aconseguir reduir el consum de les bosses de plàstic d’un sol ús.
SR. JORDI CASALS: Des d’Esquerra donem suport a aquesta moció presentada pel Grup
d’Iniciativa Ciutadans del Ges: les bosses de plàstic són un element paradigmàtic en el
sistema hiperconsumista en què estem i, a més, afecta recursos que no són renovables,
com el petroli. Pel volum i per la naturalesa d’aquest producte, creiem que cal fer-hi
alguna actuació. En la comissió informativa se’ns va dir que hi havia alguna cosa
pensada a nivell d’ajuntament. Si es fa algun tipus d’actuació amb responsabilitat des de
l’ajuntament, fora bo un cert seguiment d’aquesta actuació per tal de saber si estem
treballant d’una forma correcta o no.
SR. LLUÍS BASSAS: Nosaltres subscrivim totalment el que ha dit la Montse; és un tema
ecològic important. Des del consorci de la Vall del Ges, dies enrere es va comentar que
inclús hi ha una subvenció de cara a fer campanya a favor del tema i, per tant, nosaltres
estem totalment d’acord en tots aquests temes, una mica també seguint en la línia que
deia en Jordi (Casals) que destruir una bossa d’aquestes és molt complicat –hom va pel
bosc i arreu es veuen bosses que no es desfan mai; és difícil que s’eliminin per si soles-. Per
tant, i a més, tenint en compte que algun comerç ja ho ha fet i més d’un ho està fent i
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segueixen venent sense problema, creiem que és molt clar que s’ha de tirar endavant
per aquí.
SR. MARC FONTSERÈ: Com no podria ser d’altra manera, el grup socialista votarem a favor
d’aquesta moció, així com de totes aquelles que es puguin anar presentant en aquest
ple, altres plens, consells, juntes, ... en què estiguin representats i que vagin a favor de la
realització d’accions que representin una reducció de residus contaminants i que, per
tant, els efectes de la seva fabricació i gestió posterior causen al medi ambient i al canvi
climàtic.
En aquest sentit, com ja s’ha comentat aquí i en el text de la moció, m’agradaria explicar
que a instàncies d’aquest ajuntament es va convidar els altres municipis que formen part
del consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, a realitzar una campanya conjunta: està a
punt d’iniciar-se i compta amb el suport econòmic de l’ajuntament, de la Diputació i del
Departament de Medi Ambient; l’objectiu és molt semblant –gairebé calcat- al que es
parla a la moció: la reducció dels residus provinents d’activitat comercial i, com sabem
un dels residus més evidents són les bosses de plàstic.
M’agradaria comentar un parell de coses: no és casual que s’hagi donat a conèixer
aquesta setmana aquesta campanya, sinó que és fruit que el consorci no ha aprovat el
seu pressupost fins aquesta setmana; per tant, si no hi ha pressupost, no es poden fer
accions i això ho indica el fet que es varen demanar dues subvencions, que s’han donat
al consorci.
El fet que no ho faci l’ajuntament i si el consorci, té uns factors positius i és que ens han
arribat més recursos i l’ajuntament no haurà de fer una aportació tan gran i que arribarà
a més persones -21.000 en lloc de 13.700- i té un efecte negatiu, que ha estat el retard,
doncs, en lloc de començar a l’abril, començarà el setembre o octubre.
PROPOSTA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les bosses de plàstic d'un sol ús que ens donen a les botigues o als mercats es
converteixen ràpidament en un residu. Tant la fabricació com el seu tractament com a
residu són responsables d’importants afectacions ambientals, socials i econòmiques.
Ens trobem amb un consum abusiu i sovint injustificat de les bosses de plàstic, ja que amb
una vida útil curta (12 minuts), per produir-les es consumeix i malbarata gran quantitat
d’aigua i energia, a més del cost ambiental de l’explotació del petroli, un recurs no
renovable. D’altra banda, es tracta d’un producte no degradable.
A Catalunya creixen els residus i el consum de bosses de plàstic --les deixalles han
augmentat el 47% en els darrers 10 anys i la causa principal són els envasos i les bosses
d’un sol ús. S’ha estimat que a Catalunya s’usen una mitjana de 5’4 bosses per família i
setmana en cadenes comercials (Estudi FPRC, 2007), la qual cosa suposa que només
amb un cap de setmana es consumeixen més de 14 milions de bosses de plàstic a
Catalunya. Les bosses de plàstic representen, d’altra banda, el 2’32% del pes de les
deixalles a Catalunya, un consum de 110.000 tones l’any (CEPA-EdC, 2006).
Les dades demostren, doncs, un consum injustificat i perjudicial pel medi ambient, alhora
que les bosses de plàstic són fàcilment substituïbles per sistemes reutilitzables (bosses de
cotó o ràfia, bosses plegables, cabàs, carretó, etc.).
En síntesi, doncs, hi ha diverses raons per rebutjar les bosses de plàstic d’un sol ús:
- Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovable i molt costós.
- Suposen un 2’32% del pes de la brossa domèstica i es poden arribar a consumir 14
milions de bosses en un cap de setmana a Catalunya.
- El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria van a parar a
abocadors i incineradores.
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En la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants (dioxines, cianur
d’hidrogen...).
- Poden trigar fins 500 anys a descompondre’s.
- La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat d’animals al medi terrestre i
aquàtic.
- Són de fàcil substitució per sistemes reutilitzables.
Des dels ens locals, les entitats cíviques i ecologistes, alguns gremis i algunes cadenes
comercials catalanes s’han fet esforços per conscienciar els consumidors i els comerços,
però, la via dels acords voluntaris és insuficient per frenar de forma generalitzada el
consum de bosses de plàstic d’un sol ús. És, doncs, del tot necessari i urgent el debat, la
conscienciació i l’acció de canvi en la direcció de limitar el consum de les bosses de
plàstic i en això hi ha d’intervenir els agents socials, econòmics i les administracions per tal
d'aplicar solucions normatives i restrictives, pedagògiques i efectives.
Conscients, doncs, d’aquesta problemàtica ambiental i social, conscients també de la
necessitat d’aplicar polítiques ambientals de prevenció de residus i coneixedors de la
campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”, promoguda per la Fundació per a la
Prevenció dels Residus i el Consum Responsable i la Federació Ecologistes de Catalunya,
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Sumar-se la campanya “Catalunya lliure de bosses de plàstic”.
Segon: Demanar i donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i,
especialment, al Departament de Medi Ambient i Habitatge, perquè reguli el consum
indiscriminat i gratuït de bosses de plàstic a Catalunya amb l’aplicació d’un impost
ecològic.
Tercer: Fer difusió entre la població i especialment en el sector comercial dels acords
d'aquesta moció i de la necessitat de limitar les bosses de plàstic en el context de la
prevenció de residus d'envasos i embolcalls i de fomentar alternatives més ecològiques
(bossa de roba, bossa plegable, carretó, cabàs...). En aquest sentit, valorar molt
positivament i col·laborar en la campanya específica que s'està treballant des del
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, amb la col·laboració del Departament de
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
Quart: Adherir-se i participar en la declaració del 3 de juliol “Dia Català Sense Bosses de
Plàstic”.
Cinquè: Engegar dinàmiques amb els comerços i el mercat municipal com és ara la
creació d'una xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient, proposta que
fomentarà principalment l’acord, perquè els comerciants del municipi redueixin
progressivament l’ús de les bosses de plàstic.
Sisè: Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya i al Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Comunicar-lo, també, a les entitats
que impulsen la Campanya, “Fundació per a la Prevenció dels Residus i el Consum
Responsable” i “Federació Ecologistes de Catalunya”.
6.- MOCIÓ PER PROPOSAR A LA COMISSIÓ DE NOMS DE CARRERS QUE ES POSI EL NOM DE
VICENÇ ALBERT BALLESTER A UN CARRER DE TORELLÓ:
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Aquesta moció, podríem dir que és la segona part de la proposta que
es va fer al darrer Ple abans de l’estiu per tal que l’estelada, en l’any del seu centenari –
que és aquest- fos homenatjada; ens vàrem emplaçar a la primera Junta de Govern
Local del mes de setembre, per intentar aprovar una moció i que l’equip de govern
decidís el que es volia fer.
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En les propostes que hi havia inicialment es va poder consensuar el fet que l’estelada
pogués presidir l’ajuntament en els actes de l’11 de setembre i per això es va penjar al
balcó de l’ajuntament.
Nosaltres també demanàvem proposar posar el nom de Vicenç Albert Ballester, que és la
persona que va crear aquest símbol, a un carrer de Torelló; en aquell moment se’ns va
convidar, ja que no hi havia acord en aquella Junta de Govern Local, per traslladar-ho al
proper ple, en què hi hauria més temps per pensar-ho i fer aquesta proposta a la comissió
de noms de carrer per tal que, aquesta comissió, sigui la que acabi decidint si es posa
aquest nom a un carrer. I així ho hem fet i per això presentem aquesta moció, per acabar
d’homenatjar l’estelada en el seu centenari, proposant a la comissió de noms de carrers
que proposi el nom de Vicenç Albert Ballester per un carrer de Torelló.
SRA. MONTSE AYATS: Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, recolzem la proposta de moció
que ha explicat en Jordi (Casals) des d’Esquerra Republicana. És un extracte, com ell ha
dit; es tracta d’una una moció tipus que diversos ajuntaments de pobles i ciutats de
Catalunya d’alguna manera han anat impulsant al voltant d0’aquest centenari. A Torelló,
la comissió 11 de setembre també va demanar en alguns moments que es tingués en
compte aquesta moció que circulava per diferents ajuntaments. Des de Torelló potser no
presentava gaires noms de personatges històrics, però en els dos últims mandats s’ha
corregit i s’han proposat noms com els de Macià, de Companys, de Bonaventura Cutrina
i, per tant, a nosaltres ens sembla bé que s’elevi la proposta a la comissió de noms,
perquè sigui qui decideixi; en definitiva, si per sobre dels colors polítics els representants
d’aquest ajuntament vàrem homenatjar el passat 11 de setembre l’estelada com a
símbol de les llibertats de Catalunya, no veiem per què el nom de Ballester no hauria de
ser present a la comissió de noms per tal que, si ho considerin oportú, sigui assignat a
algun espai de la via pública de Torelló.
Només una qüestió en què ens agradaria insistir: cada vegada que parlem de noms de
carrers en aquest ple, proposem que seria interessant i també pedagògic, que els noms
dels carrers que fan referència a persones o fets, anessin acompanyats d’una breu
descripció; en el cas de Vicenç Albert Ballester, podria anar des de la data de naixement
i mort, fins a l’esment “defensor de les llibertats nacionals de Catalunya i creador de
l’estelada” o, si no volem estar constantment decidint quin títol hi posem, es podria
agafar com a referent l’enciclopèdia catalana, que té un apartat en què defineix tots els
personatges; concretament, hi posa: polític i es podria establir que aquest fos el referent i
pensem que això seria una manera que la gent entengués més el sentit d’alguns noms
que, a vegades, costa d’identificar; veus el nom, però no saps exactament a què
correspon. Nosaltres proposaríem que es tingués en compte aquesta consideració que
hem fet sempre i que si anem per aplicar la solució, seria que s’incorporés en el manual
d’estil que hi ha sobre com retolar els carrers, si es considera oportú i, si no, hi continuarem
insistint.
SR. LLUÍS BASSAS: Nosaltres no veiem clar en principi proposar aquest nom, perquè de
personatges nacionalistes i que hagin lluitat per les llibertats de Catalunya n’hi ha molts, i
molts que són tant o més importants que aquest senyor. El que puc dir és que quan va
sortir el tema del centenari de l’estelada, vàrem estar d’acord en posar l’estelada a
l’ajuntament, perquè és un símbol que fa servir molta gent i que té unes certes
connotacions, però el nom del dissenyador o creador, no ens va semblar que sigui un
nom per destinar a un carrer i per això a la Junta de Govern, com que hi havia una
majoria poc justa, vàrem dir que es passés al ple per poder-ho discutir.
Nosaltres no ho veiem clar, en principi, perquè creiem que hi ha molta altra gent que ho
mereixen tant o més que ell i, per tant, no ens sembla prou adequat ni prou significatiu,
amb tots els respectes per al senyor Vicenç Albert Ballester.
SRA. FLORA VILALTA: Votarem en contra.
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VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que es desestima per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, atès el resultat que es detalla a continuació:




Vots favorables: 4 (dels regidors i regidores dels grups municipals d’ERC-AM i d’ICVCdG)
Vots desfavorables: 13 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i
CiU)
Abstencions: 0

PROPOSTA
Enguany es commemora el centenari del símbol de l'independentisme català, l'estelada,
el creador de la qual va ser Vicenç Albert Ballester.
Torelló es va adherir al centenari, penjant l'estelada al balcó de la Casa de la Vila per l'11
de setembre, seguint el comprimís del consistori torellonenc amb els drets i les llibertats
nacionals de la nació catalana, demostrat al llarg dels anys.
Per homenatjar al creador de l'estelada, Vicenç Albert Ballester,
El Grup Municipal d'ERC-AM Torelló proposa acordar al Ple Municipal:
1. Que es proposi a la Comissió de Noms de Carrers que tingui en compte el nom de
Vicenç Albert Ballester per donar nom a un carrer o espai públic de Torelló.
2. Notificar aquest acord a la Comissió de Noms de Carrers i a la Comissió Cent Anys de
l'Estelada i es publiciti en el web de l'Ajuntament de Torelló.
7.- RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, D’ACCEPTACIÓ D’UNA
SUBVENCIÓ DEL PUOSC:
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH: El que estem fent és acceptar aquests 400.000 més 100.000 euros,
que fan un total de 500.000 euros per a la construcció d’aquesta segona llar d’infants
pública a Torelló. Cal dir que el dimarts passat es va obrir, com a conseqüència que des
de l’Àrea de serveis territorials, educació i secretaria es va estar treballant tota aquest
tema, les pliques per a l’adjudicació d’aquesta obra. Es varen presentar 19 empreses i en
aquests moments estan en estudi per part dels serveis tècnics municipals, per fer la
valoració tècnica corresponent.
La idea seria que dins la propera setmana –hi ha una complexitat important- o en un
màxim de dues setmanes, es pugui procedir a l’adjudicació; a partir d’aquí, a la signatura
del corresponent contracta, que creiem que seria possible dins d’aquest mes d’octubre,
de tal manera que quan es presenti l’estudi de salut i seguretat –disposen d’un màxim
d’un mes- i es faci l’acta de replantejament, es puguin començar les obres d’aquesta llar
d’infants dins del mes de desembre.
Les propostes que es varen presentar, es movien entre 15 i 18 mesos aproximadament –
majoritàriament 15-.
Torelló, en aquest tema va prendre una decisió complexa, però encertada, que era
municipalitzar la llar d’infants Blancaneus, que era concertada i amb certes dificultats en
aquell moment; però Torelló no va dir “aquesta i prou”, sinó que tirem endavant amb la

16

segona llar d’infants municipal i ena quest sentit, durant més d’un any, ha estat necessari
negociar amb el Departament d’Educació; han estat necessaris treballs tècnics bastant
importants, l’adjudicació del projecte bàsic –parlat amb tots els grups municipals-; a partir
d’aquí, es va fer el projecte executiu per un import que ha sortit a adjudicació d’1.417.000
euros i properament s’adjudicarà i confiem que haurem acabat un pas important i ara
vindrà la construcció i Torelló disposarà de 166 places públiques entre les dues llars
d’infants.
PROPOSTA
La Junta de Govern Local reunida en sessió ordinària del dia 8 de setembre de 2008, va
aprovar l’acord que es transcriu a continuació:
“Vista la Resolució GOV/133/2008, de 22 de juliol, d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya,
en la qual s’han concedit dues ajudes a l’Ajuntament de Torelló per import de 400.000,00€ i 100.000,00€
per la construcció d’una nova llar d’infants a la zona de la Cabanya (actuació número 2008/537-PG/ET), a
proposta de l’alcalde acctal., la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- ACCEPTAR les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita, i la
normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.-. CONSIDERAR garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les obres
s’executin amb normalitat i designar la/les persona/es següent/s:
Nom i cognoms del director/a facultatiu/iva de les obres o responsable de l’actuació
Lluís Jordà i Sala -SAU Taller d'arquitectura S.L.
Títol professional: Arquitecte
Nom i cognoms del tècnic/a col·laborador/a (deixar en blanc si no s’hi designa cap tècnic/a)
Títol professional:
Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que sobrevingui
abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació s’ha
sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també de
les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de l’actuació, així
com la seva posada en servei
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària especificada a
continuació hi ha una consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.

Dades de la partida pressupostària
Número

Any del pressupost

108-422-622.00.00

2008

Vista la normativa aprovada per al desenvolupament del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya per al quinquenni 2008-2011, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
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Únic.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió ordinària del dia
8 de setembre de 2008, en els termes descrits anteriorment.
8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DE LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT PER AL 2008:
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Nosaltres amb aquest esforç econòmic que es fa i més en aquests
moments, esperem que serveixi per tenir realment un molt millor servei.
I cal fer una observació: ja passa amb el tècnic d’esports, que és una plaça que ja està
dotada, però sembla que costa molt que algú hi pugui accedir i esperem que s’agiliti i
que s’ocupin les places que creem i que no es mantinguin buides.
SR. PERE GALOBARDES: Avui ha sortit publicada al BOE i, per tant, a partir de demà es
poden presentar sol·licituds per presentar-se i ho faig públic per a tots les possibles
interessats a optar a la plaça de tècnic d’esports.
SR. JORDI CASALS: Però no se’m negarà que ha costat.
SR. MIQUEL FRANCH: Si. Esperem que les altres no costin tant.
Voldria fer un petit comentari en referència a aquesta plaça, que quedarà adscrita a
Secretaria; serà una plaça per donar suport, a partir de secretaria, a tots els
departaments de l’ajuntament. No descartem que més endavant també haguem de
crear un lloc de treball per a temes urbanístics. No concreto terminis, perquè aquests
moments no són bons per crear una plaça per temes bàsicament urbanístics.
PROPOSTA:
En l’estructura organitzativa de la Corporació hi manca personal encarregat de la
resolució jurídica dels expedients administratius que gestionen les diferents àrees
municipals. L’increment de la demanda en la prestació dels serveis municipals i la
diversitat i complexitat dels temes que s’han de resoldre en l’àmbit municipal, fan
necessària la creació d’almenys un lloc de treball, que sota la direcció de la secretaria
municipal s’ocupi de la vessant jurídica en la resolució dels expedients i que permeti una
millor atenció de la demanda i de l’organització municipal.
D’altra banda, l’ajuntament de Torelló té interès en la implementació gradual de la
proposta de l’Auditoria Operativa del Servei de la Policia Local de Torelló. Pla de qualitat i
millora elaborat el desembre de l’any 2005 per la Subdirecció General de Coordinació de
Catalunya. En aquesta línia i ateses les circumstàncies del servei fan aconsellable no
demorar més la creació d’una plaça nova d’agent de policia local.
Vist l’article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix que el Ple és l’òrgan
competent per a aprovar la plantilla de personal i la relació dels llocs de treball.
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer: APROVAR la modificació de la plantilla de l’ajuntament següent:
Personal funcionari:
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Crear una plaça nova reservada a personal funcionari de carrera, Escala
d’Administració Especial, Subescala serveis especials, classe comeses especials,
agent de la policia local.
- Crear una plaça nova reservada a personal funcionari de carrera, Escala
d’Administració General, Subescala Tècnica, tècnic/a d’administració general.
Segon: APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de
Torelló, en el sentit que es detalla a continuació i amb el contingut funcional, les
condicions retributives i el perfil competencial establert a la fitxa del lloc de treball que
consta en l’expedient:
ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA
Personal funcionari
- Crear el lloc de treball reservat a personal funcionari de carrera, Escala
d’Administració General, Subescala Tècnica, tècnic d’Administració General, subgrup
de classificació A1, nivell de destí 20 . La seva dependència orgànica i funcional serà
directament de la secretaria municipal.
- Incrementar la dotació d’efectius del lloc d’agent de la policia local que passa de
17 a 18.
Tercer.- EXPOSAR-LO al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Quart.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor a partir de la data de la
seva publicació definitiva.
-

9.- DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL SOBRE LA DECLARACIÓ DE
DETERMINATS DIES INHÀBILS A EFECTES ADMINISTRATIUS:
INTERVENCIONS:
SR. LLUÍS BASSAS: Tal com ha advertit el Secretari en la lectura de la proposta, s’ha
canviat el primer punt dels acords, perquè només tenia un motiu i és que normalment, els
dies hàbils, són de dilluns a dissabte; a Torelló fa uns anys que es va adoptar l’acord de
treure el dissabte com a dia hàbil, però a efectes administratius d’entrada de documents
no és normal que sigui així.
El punt que s’ha suprimit és per evitar que hi hagi la interpretació, sobretot a nivell del
personal –de fet és així com ho havien interpretat- que es pretenia fer treballar el personal
els dissabtes i no és aquest el motiu, sinó que es tracta de donar caràcter d’hàbil als
dissabtes i buscar un mètode com pot ser internet o a través de la policia, per poder
entrar documents sense que afecti els horaris del personal de l’ajuntament. Per això es fa
desaparèixer aquest punt, perquè es podia interpretar, al dir que es buscaran els
mecanismes, que tingués a veure amb qüestions de personal, quan només es tractava
d’un tema purament administratiu i per seguir el que es fa arreu.
SRA. MONTSE AYATS: A nosaltres ens sembla que, evidentment cal corregir aquest error i hi
estem totalment d’acord; quan heu comentat, tant a la comissió informativa l’altre dia,
com avui al ple, em sembla que qualsevol procediment d’aquests s’ha d’articular bé i
s’ha de pensar bé; fa un temps ens vàrem queixar nosaltres que la policia s’hagués de
dedicar a les notificacions; entenem que s’ha de buscar un sistema que realment
funcioni, que les persones que facin aquesta funció realment sigui la seva funció i que
realment sigui operatiu. Estem en un ajuntament que té diferents edificis; tot és lent i, per
tant, hem de veure com s’articula per tal que realment sigui operatiu i funcional.
D’altra banda, a nosaltres ens sembla que caldria buscar mecanismes per fer
compatibles els drets dels treballadors amb els horaris laborals que tenen els ciutadans, és
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a dir, que algunes de les funcions que es fan a l’ajuntament només es puguin fer en
horaris de matins, de dilluns a divendres, suposa bastants dificultats per a molts ciutadans.
Nosaltres pensem que no hauria d’estar renyit i que s’hauria de trobar una fórmula per fer
compatible els drets dels treballadors amb els drets dels ciutadans, en un moment que, a
més, esteu parlant de convenis laborals i ens sembla que s’hauria de poder trobar
aquesta fórmula.
SR. JORDI CASALS: dues coses: la primera, que ja vàrem posar sobre la taula el fet de si
seria possible el dissabte, anar a l’ajuntament i fer l’entrada de la diferent documentació,
lligat amb el que ha exposat la Montse Ayats; és una reflexió que ens hauríem de fer, en
quant als horaris que posem a disposició dels ciutadans.
I l’altra qüestió és que, amb aquesta modificació, quan parlem de registre d’entrada,
però no de sortida, que vol dir que és hàbil per a l’entrada, però no per a la sortida, vol dir
que per a tots els documents que surten registrats de l’ajuntament, el dissabte no és
hàbil?
SR. LLUÍS BASSAS: No en surten.
SR. MIQUEL FRANCH: L’Ajuntament, si el termini finalitza dissabte, haurà de respondre el
divendres, però el ciutadà podrà presentar-ho el dissabte.
SR. JORDI CASALS: O sigui que el dissabte comptarà com que realment podria sortir
correspondència, però que no en sortirà.
SR. MIQUEL FRANCH: El problema no és aquest; el problema és l’usuari, el ciutadà, que es
vulgui adreçar a l’ajuntament; per a ell, el dissabte serà hàbil. Si l’ajuntament disposa de
20 o 30 dies per respondre, ho pot fer el 29, si el 30 és un dissabte, o el 25 o 20 i posem uns
terminis, perquè disposar que el dissabte sigui inhàbil no és correcte i cap altre
ajuntament ho té així i per això intentem fer-ho ben fet, sense que porti cap malentès.
Però també vull dir una cosa: abans hi podia haver el malentès que es farà treballar el
personal el dissabte i no es tractava d’això, però estic totalment d’acord amb la Montse i
si per necessitats de servei, d’un servei públic, el ciutadà necessita l’obertura de
l’ajuntament –tal com hem trobat el sistema amb l’oficina d’habitatge- en un dissabte, no
ens tremolarà la mà per decidir que s’obre el dissabte i amb això donem més atenció al
ciutadà; hi ha molta gent que treballa el dissabte o el diumenge.
SR. JORDI CASALS: De moment estem parlant d’excepcionalitat, però entenc que, si més
no nosaltres i crec que Iniciativa anava per aquí, que fins i tot en els processos ordinaris,
els horaris són una mica restrictius de cara als ciutadans.
PROPOSTA:
Atès que per acord del Ple de data 24 de novembre de 1994 es va aprovar declarar els
dissabtes com a dies inhàbils al municipi de Torelló, als efectes del còmput de terminis
d’acord adoptats per ala Corporació i dels registres d’entrada i sortida de documents.
Atès que aquesta previsió no s’ajusta exactament al contingut del disposat en l’article
38.5, en relació a l’article 35, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
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Primer.- Deixar sense efecte l’acord del Ple de data 24 de novembre de 1994 mitjançant
el qual es va declarar els dissabtes com a dies inhàbils al municipi de Torelló, als efectes
del còmput de terminis d’acord adoptats per a la Corporació i del registre d’entrada de
documents.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’alcalde l’ajuntament per al
més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
10.- APROVACIÓ DE DESPESES:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Un petit comentari en relació al punt VI, que parla d’aprovar el
pagament a l’empresa que fa la recollida de deixalles del municipi una vegada
descomptats els retorns, que puja a un import de 200.000 euros, ja ho hem suggerit en
altres plens i ens sembla que seria interessant que l’aprovació d’una despesa com
aquesta anés acompanyada de les xifres que suposen els retorns d’ecoembes, ecovidre i
orgànica; d’aquesta manera, poc a poc, ajudaríem a entendre més els conceptes i que
el fet de reciclar i seleccionar bé la recollida, té efectes positius sobre el conjunt de la
partida.
SR. MIQUEL FRANCH: Em consta que el departament d’obres i serveis, té previst les
properes setmanes asseure's amb l’empresa de recollida de deixalles del consell
comarcal, per plantejar-se una sèrie de qüestions –entre d’altres, noves companyes en
què col·labori l’empresa de recollida- i també vàrem estar parlant que es vol entrar en
aquesta dinàmica que deies tu Montse. Si la recollida domèstica ens costa 102.000 o
103.000 euros, hem de saber explicar, perquè no ens costa 150.000 i el motiu és que hi ha
unes devolucions per aquests tres conceptes.
S’ha arribat a un acord amb el consell comarcal que descomptarien els retorns i al final
d’any es compensa.
Fa uns dos anys, si ho recordeu, vàrem donar una informació pública als ciutadans
informant-los de què s’ha recollit per cada concepte i crec que va anar bé.
SR. LLUÍS SABATÉS: volia fer una petita aportació al tema de la renovació del paviment
sintètic; evidentment estem d’acord en la despesa i al final ha quedat força bé, però
pensem que per la precipitació amb què es va haver de fer tot, ha quedat alguna cosa
que s’hauria pogut millorar, com per exemple el marcatge de les pistes laterals de
bàsquet, que han quedat amb unes dimensions que no són del tot correctes i potser amb
una mica més de temps i de planificació s’haurien pogut desplaçar les cistelles i es
tindrien unes pistes amb unes mides més correctes.
PROPOSTA:
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 seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i imports
que igualment s’indiquen:
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I.Regidoria: Esports.
Interessat: Decoresport SA.
Concepte: Renovació del paviment sintètic del pavelló municipal d’esports.
Import: 80.883,78 € Partida: 102-452-632.00.00 Projecte: 2008-2-102-4-1 Programa: ESP02
Operació anterior (A): 2200800010755
II.Regidoria: Urbanisme.
Interessat: Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló
Concepte: Part de l’obra d’urbanització del C. Indústria que es correspon al terme
Municipal de Torelló, segons conveni vigent
Import: 107.970,48 €
Partida: 301-432-762.00.00
Projecte: 2008-2-301-17-1
III.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: SOREA S.A.
Concepte: Subministrament d’aigua potable al Municipi, segons contracte de lloguer de
serveis vigent.
Import: 192.051,05 € (IVA a part)
Partida:306-441-221.01.00
IV.Regidoria: Obres i serveis
Interessat: SOREA S.A.
Concepte: Recuperació i posada en funcionament del grup de pressió de Can Pesseta.
Import: 22.468,63 € (IVA a part)
Partida: 306-441-633.00.00
Projecte: 2008-2-306-6-1
V.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: Consorci de Residus Urbans
Concepte: Tractament de deixalles any 2008.
Import: 58.499,99 €
Partida: 306-442-227.00.00
VI.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: Recollida de residus d’Osona S.L.
Concepte:
Recollida de deixalles del Municipi, un cop descomptats els retorns
d’Ecoembes, Ecovidrio i Orgànica
Import: 200.000,00 €
Partida: 306-442-227.00.03
VII.Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales)
Concepte: Devolució import obres no subvencionables (conveni de col·laboració per la
realització d’un projecte d’obres d’accessibilitat signat el 21/06/2005)
Import: 37.791,33 €
Partida: 306-511-789.00.01
Projecte: 2008-2-306-17-1
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als departaments de
l’Ajuntament que corresponguin.
11.- RECTIFICACIÓ D’OFICI D’ERRORS MATERIALS DETECTATS A LA LIQUIDACIÓ INDIVIDUAL
DEFINITIVA DE L’OBRA INCLOSA EN EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR RESIDENCIAL
“LA CAÇADA”.
PROPOSTA:
Vist que s’han detectat dos errors de transcripció en la relació de contribuents de les
contribucions especials de l’obra d’urbanització de “La Caçada”, que figura en l’acord
d’aprovació definitiva de les quotes adoptat pel Ple de l’Ajuntament del dia 30 de juny
de 2008.
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Vist que els errors detectats tenen la naturalesa descrita en l’article 105.2 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del
Procediment Administratiu Comú, en el que es diu textualment: “Las Administraciones
públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, a
proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- RECTIFICAR d’ofici els errors materials detectats en l’acord d’aprovació de la
liquidació individual definitiva de l’obra inclosa en el projecte d’urbanització del sector
residencial “La Caçada”, adoptat en el Ple de l’Ajuntament del dia 30 de juny de 2008,
essent les dades correctes dels dos contribuents amb dades errònies les que a
continuació es relacionen:

UTM
97585040001
99590050001

OBJECTE
TRIBUTARI

NÚM

IMPORT
QUOTA

NOM
CAMPRODON ROVIRA
ANTONIO

C. SANT QUIRZE

1

21.724,04

YESPES BANDERAS EDUARD

C. SANT QUIRZE

9

11.256,46

Segon.- NOTIFICAR el present acord als dos contribuents relacionats en el primer punt del
present acord i al departament d’intervenció de l’Ajuntament per tal que en realitzi
l’anotació comptable corresponent
12.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
PER A L’OBRA “PROJECTE MODIFICAT D’OBRES D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS
GIRAVOLT, JOAN DEORDAL, SAU I PUIGDASSALIT”.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Nosaltres, quan es va fer una aprovació d’aquest punt, ens vàrem
abstenir, perquè no ho acabàvem de veure clar, sobretot mirant tot el procés històric del
projecte d’urbanització d’aquesta zona i tenint e compte els acords que es varen
prendre en el seu temps, creiem que no és del tot correcte aquest plantejament de fer
assumir als veïns el 90% del cost d’aquestes obres, sobre tot pels acords que es varen
prendre en plens anteriors. Sabem que és legal aquesta manera de fer; ara bé: nosaltres
creiem que s’hauria hagut de tenir una mica més tacte, sobretot amb tot el procés que hi
ha hagut al llarg de tots els anys i que el resultat no el veiem correcte i per això no
podrem donar suport a aquest punt.
SR. MIQUEL FRANCH: Jo només informo que tots els veïns rebran aquestes al·legacions
escrites a casa seva i els que se’ls hagi estimat se’ls dirà el motiu, així com les que s’hagi
estimat parcialment o desestimat. El procés és absolutament legal, correcte, seguint tot el
procés d’aplicació de contribucions especials. El procés es tanca aquí i ja podrà
començar el d’adjudicació de l’obra, una obra en què el pressupost previst inicialment
estigui possiblement entre un 10 o 15% per sota del cost inicial, cosa que és positiva.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atès el resultat que es detalla a continuació:
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Vots favorables: 14 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, CiU
i ICV-CdG)
Vots desfavorables: 3 (dels regidors del grup municipal d’ERC-AM)
Abstencions: 0





PROPOSTA:
Atès que en data 28 d’abril de 2008 es va acordar provisionalment per part del Ple de la
Corporació la imposició i ordenació de contribucions especials per finançar el “Projecte
modificat d’obres d’urbanització dels carrers Giravolt, Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”.
Atès que en data es va exposar i publicar l’acord provisional íntegre al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 114 corresponent al
dia 12 de maig de 2008, havent-se, igualment, efectuat notificació individualitzada als
subjectes passius afectats, amb detall de la quota provisional que els correspon satisfer
Vist que durant el període d’informació pública s’han presentat les següents
reclamacions per part dels interessats a l’expedient:
Núm.

Registre
entrada

Data

Interessat

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

3248
3382
3544
3587
3700
3705
3708
3842
3854
3943

27-05-08
30-05-08
04-06-08
05-06-08
10-06-08
10-06-08
10-06-08
16-06-08
16-06-08
18-06-08

Jesús Calonge Blasco
Susana Moreno Nogué
Josep Mª Benedé
Josep Tarter Viñas
Vicenç López Juanola
Fina Ortuño Celma
Lluïsa Güell Camps
Pau Casellas Rifà
Francesc Ortuño Celma i cinc interessats més
Laura Corsunsky Zeitune en nom i representació de
vint-i-un interessats més.

Vistos els informes de l’arquitecte municipal i de secretaria, els quals es donen per
reproduïts en la part necessària.
Vist el que disposen els articles 14, 15.1, 17, 28 a 37, 58 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 22.2.e) i 108 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
Vist tot l'anterior, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta a la
Legislació aplicable i procedeix la seva aprovació definitiva per part del Ple de
l’Ajuntament.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, acorda:
Primer.- Resoldre les al.legacions presentades a l’acord provisional d’imposició i
ordenació de contribucions especials per finançar el “Projecte modificat d’obres
d’urbanització dels carrers Giravolt, Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”, en el sentit següent
i de conformitat amb el contingut i abast que contemplen els informes de l’arquitecte
municipal i de secretaria:
01
02
03
04

Jesús Calonge Blasco
Susana Moreno Nogué
Josep Mª Benedé
Josep Tarter Viñas

Estimar-les parcialment
Desestimar-les
Estimar-les parcialment
Estimar-les
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05
06
07
08
09
10

Vicenç López Juanola
Fina Ortuño Celma
Lluïsa Güell Camps
Pau Casellas Rifà
Francesc Ortuño Celma i cinc
interessats més
Laura Corsunsky Zeitune en
nom i representació de vint-iun interessats més

Desestimar-les
Estimar-les parcialment
Estimar-les parcialment
Estimar-les parcialment
Desestimar-les
Desestimar-les

Segon.- Acordar l’aprovació definitiva de la imposició i ordenació de contribucions
especials per al finançament del “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels carrers
Giravolt, Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”, per l’obtenció d’un benefici o per l’augment
de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
Tercer.- Determinar el Tribut concret d’acord amb les determinacions següents:
- El cost previst de l’obra es fixa en 596.808,75 €, i el cost suportat per l’Ajuntament és de
59.680,88 €.
- Es fixa la quantitat que s’han de repartir els beneficiaris en 537.127,87 €, corresponents
al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que,
finalitzada l’obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s’ha de prendre
aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s’han d’assenyalar els subjectes passius
i s’han de girar les liquidacions que siguin necessàries.
- S’aplica com a mòduls de repartiment de la base imposable:
 En funció del nombre d’escomeses, el cost dels serveis destinats als habitatges:
aigua potable, clavegueram, telefonia i electricitat.
 En funció del resultat de la mitjana entre dos valors: el metre lineal de façana i
l’edificabilitat adjudicada a cada finca; el cost de la resta de partides de
l’obra.
Quart.- Aprovar definitivament la relació dels subjectes que es veuen beneficiats per
l’execució del projecte i establir la quantitat que aquests hauran d’abonar a aquest
Ajuntament, que apareix a l’expedient com a Annex I.
Cinquè.- Notificar de forma individualitzada als beneficiaris de l’obra la quota que resulta
de la contribució aprovada, atenent a les rectificacions que pertoquin per raó de
l’acceptació de les al.legacions presentades.
Sisè.- Publicar els presents acords al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el
tauler d’edicte de la Corporació.
13.-APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 7/2008 DEL PRESSUPOST DE
DESPESES DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Una pregunta en relació al local social del C.F. Torelló; anem rebaixant
a veure si es té pensat començar l’obra i quina planificació hi ha i una pregunta
relacionada amb les partides d’alta: la de revistes, llibres de règim intern, passa de 2.367
euros a 3.567, que són 600.000 de les antigues pessetes i no entenem aquesta partida tan
voluminosa.
SR. MIQUEL FRANCH: En referència al primer tema, és a dir, als vestidors del camp
municipal de Torelló –no pas del camp del Torelló-, cal dir que és un projecte que va
entrar a proposta de l’ajuntament, aprovat per tots els grups municipals, en el PUOSC. A
tots els ajuntaments que hi presentem projectes, ens agradaria que l’administració ens els
subvencionessin tots el primer any, però les ajudes són per 4 anys; hi ha ajuntaments que
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han rebut alguna obra subvencionada el 2011, altres el 2010... nosaltres vàrem tenir
entrevista amb el conseller i el director general i vàrem demanar que els ajuts de
l’ajuntament fossin per al 2008 i 2009. És evident que la construcció d’uns vestidors d’un
camp de futbol, queda darrere de la construcció d’una llar d’infants i per això Torelló
vàrem apostar que el primer ajut del PUOSC anés per la llar d’infants, tot i que ens hagués
agradat que també els vestidors s’haguessin pogut fer el 2008, però no es poden posar
totes les obres previstes en un ajuntament el mateix any, però vàrem aconseguir, tot i no
ser fàcil, que fossin per al 2009.
La previsió és que dins del 2009, com que ja ho tenim notificat, constarà l’obra en el
pressupost de 2009; el projecte comprèn els vestidors i el local social, tot i que la idea de
l’ajuntament és fer només els vestidors, que és la urgència més gran de l’entitat C.F.
Torelló i així ho plantejarem. A part de vestidors, el projecte contempla un espai per fer
exercicis i xerrades tècniques i pot ser que compleixi amb les expectatives.
SR. JORDI CASALS: Entenem que els vestidors es faran en una sol anualitat i no pas en
dues, perquè sinó ja intentaríem avançar-ho ara... d’acord amb aquesta explicació, cal
entendre que el local social no es farà? O es farà més endavant? O...
SR. MIQUEL FRANCH: Jo no m’atreveixo a dir que no es farà; cal tenir clar què s’entén per
local social com l’ha plantejat l’arquitecte i quina és la prioritat, si uns vestidors o un local
social i és clar que són els vestidors, perquè els nois s’han de canviar, en condicions, amb
aigua calenta, ...
Cal tenir en compte que els ajuntaments tenen enormes dificultats per dificultats
inversions i n’hi ha que les estan desvinculant i ja informen que el pressupost de 2009
difícilment faran les mateixes inversions que l’any anterior. L’ajuntament de Torelló volem
fer un pressupost correcte i mirar que un seguit de projectes hi puguin entrar, però seran
projectes prioritaris i si cal decidir entre dos, s’optarà pel que tingui més incidència a nivell
social, i amb això no vull dir que els vestidors no tinguin incidència.
SR. JORDI CASALS: El tema de l’increment en la partida de llibres i revistes de règim intern?
SR. PERE GALOBARDES: la major part dels diners són per publicacions de caràcter
professional, tot i que ara no tinc el detall, però si t’interessa, te’l farem arribar.
PROPOSTA:
Expedient número 7/2008, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant transferències de crèdits
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de setembre de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
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Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

102-452-622.00.01

Local social C. F. Torelló

279.917,85 €

18.000,00 €

261.917,85 €

206-452-130.00.00

Retribucions
personal
d’esports

del
laboral

162.569,01 €

3.071,70 €

159.497,31 €

206-611-121.00.00

Retribucions
complementàries dels
funcionaris de serveis
econòmics

100.134,18 €

6.930,55 €

93.203,63 €

208-121-213.02.01

Manteniment
d’extintors

3.041,50 €

800,00 €

2.241,50 €

208-121-214.00.00

Reparació de vehicles
de règim intern

500,00 €

72,00 €

428,00 €

208-121-216.00.00

Manteniment d’equips
informàtics

3.683,21 €

1.000,00 €

2.683,21 €

208-121-224.00.03

Assegurança
responsabilitat civil

22.286,86 €

2.026,00 €

20.260,86 €

de

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

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

31.900,25 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

206-121-120.00.00

Retribucions bàsiques
del personal funcionari
d’administració
General

134.677,68 €

2.270,22 €

136.947,90€

206-121-121.00.00

Retribucions
complementàries del
personal
funcionari
d’administració
General

191.496,75 €

2.875,96 €

194.372,71 €

206-222-120.00.00

Retribucions bàsiques
del personal funcionari
de
seguretat
ciutadana

233.992,01 €

1.174,40 €

235.166,41 €

206-222-121.00.00

Retribucions

436.854,72 €

2.235,60 €

439.090,32 €
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complementàries del
personal funcionari de
seguretat ciutadana
208-121-220.01.00

Premsa, revistes, llibres,..
Règim intern

2.367,97 €

1.200,00 €

3.567,97 €

208-121-220.02.00

Material informàtic no
inventariable

2.300,00 €

500,00 €

2.800,00 €

208-121-227.06.00

Assessoraments
professionals

28.000,00 €

2.126,00 €

30.126,00 €

208-451-214.00.00

Reparació
furgoneta
geganters

la
dels

800,00 €

72,00 €

872,00 €

208-314-160.00.00

Assegurança social del
personal
d’administració
General

118.332,30 €

1.446,07 €

119.778,37 €

301-432-627.00.01

Projectes urbanístics

40.000,00 €

18.000,00 €

58.000,00 €

de

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

31.900,25 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. 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 conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 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 41 del Reial
decret 500/1990.
Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR la modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit núm.
7/2008, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.
14.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, PER GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS NO TRIBUTARIS.
EXP. NÚM. 8/2008.
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PROPOSTA:
Expedient número 8/2008, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant generació de crèdits per ingressos no tributaris
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 16 de setembre de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant generació de crèdits per ingressos no
tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no poden ser
ajornades fins a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació.
a) La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament per
aportacions o compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el reconeixement del
dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.
Número

Partida

1

461.00

Nom

Transferències
Barcelona

corrents

de

Previsió

la

Diputació

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

de

12.000,00 €

12.000,00 €

1) Despeses a finançar amb els nous ingressos:
Número

1

Partida

Nom

102-452-489.00.00 Transferències corrents
a institucions d’esports

Consignació
Proposta
Consignació
inicial
d’increment
definitiva

27.217,28 €

12.000,00 €

39.217,28 €

Total despeses a finançar: .............................................. 12.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. 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, 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
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e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en situació de
desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària,
determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els seus
pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tant, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 8/2008 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost
vigent per un import de 12.000,00 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i 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 generaran els
crèdits de les partides que s’han indicat.
15.- MOCIÓ DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, PER UN TREBALL DIGNE:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Des d’Incitativa Ciutadans del Ges donem suport a aquesta moció;
de fet, tots els grups vàrem cordar presentar-la conjuntament i animem a les persones
que com nosaltres considerem que cal fer del treball digne una realitat i que cal treballar
per abolir la pobresa i les desigualtats, ens mobilitzem el dia 7 d’octubre i participem en
les activitats i accions que s’organitzin a la nostra comarca o en altres poblacions.
Tenint en compte el que diem sempre el nostre grup, que és important que aprovem
mocions que no siguin només de bones intencions, nosaltres proposaríem o bé que es
pengi la moció en el web de l’ajuntament o que es recordi que el dia 7 d’octubre se
celebra aquesta efemèride o bé que es creï un enllaç amb la Federació Sindical
Internacional –l’adreça de la qual és www.wddw.org-; no hi és en català, però tampoc
hem trobat cap organisme o manifest unitari a Catalunya i el que volem és que es
conegui que el ple s’ha fet ressò d’aquesta moció i que d’alguna manera en fem difusió.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres òbviament també donem suport a aquesta moció; vàrem
estar d’acord a presentar-la conjuntament i només volem fer una petita reflexió: en el
nostre país estem treballant també per un treball digne, en qüestions de qualitat de
l’ocupació, sobretot, en temes d’explotació de treball sense contracte, ... veiem aquestes
dades que surten en aquesta moció, referents a altres indrets del món i la cosa és
esgarrifosa; a vegades nosaltres estem en la nostra societat del benestar i ens oblidem
que a altres llocs hi ha unes condicions molt dolentes i a vegades comprem pilotes de
futbol que potser les ha teixit un nen del Pakistan.
Estic d’acord amb el que a dit la Montse: implicar Torelló; aquesta vegada potser ens
agafa una mica justos de temps, però aquesta data ja queda establerta i podríem
implicar, per exemple, la comunitat educativa que a vegades s’ha pres aquesta
incitativa.
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SR. LLUÍS BASSAS: Nosaltres també estem totalment d’acord en la moció. Creiem que tot i
que quan hom llegeix la moció no és la nostra imatge del nostre país, però si que creiem
que cal ser solidari amb la gent d’altres països que tenen més problemes, tot i que aquí hi
podria haver casos puntuals ja molt concrets i molt petits.
SRA. FLORA VILALTA: Nosaltres també celebrem, que s’aprovi una moció en aquest sentit;
celebrem que el dia 7 d’octubre s’hagi declarat el dia mundial per al treball digne;
creiem que arreu del planeta, com diu l’exposició de motius, és veritat que hi ha
moments en què la gent no té les condicions de treball que gaudim en l’anomenat
primer món, però tampoc hem d’oblidar –crec- que moltes vegades ena quest món que
vivim, en aquest nostre país, també es produeixen moltes injustícies encara en el món del
treball. No oblidem que segueixen havent-hi accidents laborals; segueixen havent-hi a
vegades acomiadaments per motius de voler exercir la maternitat i altres coses que no es
poden comparar segurament amb les desgràcies que es veuen en altres punts del
planeta, però que també convé fer-hi memòria i dedicar-hi uns moments per pensar-hi.
Per tant, nosaltres aprovarem aquesta moció, per suposat.
SR. MIQUEL FRANCH: Jo en referència al que deia la Montse Ayats, faria una proposta, si
tots els grups hi estan d’acord: totes les mocions que s’aprovin, que es publiquin en el
web... de fet, ja les estem publicant totes en el web.
VOTACIÓ:
PROPOSTA:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Confederació sindical Internacional (CSI), ha declarat el dia 7 d’octubre Dia Mundial
per un treball digne. El paper històric assignat al sindicalisme, i que segueix constituint la
seva missió, és millorar les condicions de treball i la vida dels treballadors i treballadores i
les seves famílies, i esforçar-se per defensar els drets humans, la justícia social, la igualtat
de gènere, la pau, la llibertat i la democràcia.
Més que mai en la seva història, confrontat a una globalització capitalista sense fre,
l’internacionalisme efectiu resulta essencial per al futur reforçament del sindicalisme i la
seva capacitat per a realitzar aquesta missió.
Avui en dia al nostre planeta la meitat de la força laboral guanya menys de 2$ al dia, 12
milions de persones treballen en condicions d’esclavatge, 200 milions de nens i nenes
treballen i 2,2 milions de persones moren a causa d’accidents i malalties cada any.
Només un sistema internacional basat en la solidaritat i el respecte dels drets de les
persones, consagrats als Convenis de les Nacions Unides i de l’Organització Internacional
del Treball (OIT) poden posar fi a aquesta tendència. Exhortem als nostres governs a què
implementin aquests convenis, els apliquin de forma urgent i facin del treball digne un
element central de les seves polítiques.
És per tot això, que es proposa al Ple de l’ajuntament, l’aprovació de la següent
MOCIÓ
El Ple de l’Ajuntament de Torelló, per unanimitat dels seus membres, insta a:
Primer.- Volem treball digne. Cal reafirmar la contribució d’una ocupació estable i de
qualitat, amb uns ingressos justs.
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Segon.- Volem eradicar el treball infantil, assegurar la llibertat d’organització, d’expressió i
el dret a la no discriminació.
Tercer.- Volem uns sistemes amb una alta protecció social, que assegurin unes societats
justes i inclusives i que protegeixin especialment la protecció davant la pèrdua o reducció
d’ingressos a causa de l’atur, una incapacitat, la maternitat, paternitat o la vellesa.
Quart.- Volem destacar el paper del diàleg social. Cal que els treballadors tinguin dret a
estar representats i tinguin dret a establir organitzacions. La cooperació i el diàleg social
són les bases de l’estabilitat social, el creixement permanent i sostenible.
Cinquè.- Notificar aquest acord a les organitzacions sindicals catalanes UGT, CCOO i
USOC i a la Federació de Municipis de Catalunya.

PROPOSTES URGENTS
SRA. CARME URGELL: Hi ha una proposta per urgència: és un document de despesa que
presentat la regidoria d’urbanisme i primer caldria aprovar la urgència de la proposta,
fonamentada –segons consta en l’escrit de l’arquitecte municipal- en el fet que es tracta
d’obres complementàries que comprenen reformes en els elements d’accessibilitat i
mobilitat per tal d’adequar-se a la legislació vigent, de l’edifici de l’arxiu municipal.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda
la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
16.- APROVACIÓ D’UNA DESPESA:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Dues qüestions respecte això: entenem que amb aquestes obres
complementàries es resoldran alguns dels dèficits que es van exposar al ple després de la
inauguració de l’espai?
I l’altra qüestió: suposo que ara no hi ha el detall aquí, però insistíem en la necessitat que
en algun espai de l’arxiu, s’expliqui una mica quins han estat els usos d’un edifici com
aquest que és prou significatiu.
SR. MIQUEL FRANCH: Tot això no tindria res a veure amb la urgència de l’obra.
Recuperem la proposta, veiem què es va acorda i hi donem compliment.
PROPOSTA:
Vist el document de despesa presentat per urgència per la regidoria d’urbanisme, a
proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR la despesa per import de 34.996,04 € a CONSTRUCCIONS FERRER, S.A.,
per portar a terme obres complementàries per millorar la seguretat, les condicions
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ambientals i el funcionament de l’arxiu, amb càrrec a la partida 301-432-622.00.01
(Projecte: 2008-2-301-10-1) del pressupost vigent de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.

B) PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
B/1
La primera té a veure amb la carretera del pelut –la carretera que connecta el barri de
Montserrat amb el polígon de Matabosch-. Es va parlar d’aquest tema en el ple de juliol
quan es va comentar la despesa que suposava asfaltar aquesta carretera. Nosaltres
vàrem traslladar al ple la petició d’alguns veïns de Torelló per tornar a obrir el trànsit en
aquest tram, que ara hi té prohibida la circulació rodada amb l’excepció dels veïns que
viuen en aquella zona de la carretera. Vàrem demanar que es tornés a obrir el trànsit,
perquè sense estadístiques a la mà considerem que és una via prou utilitzada, sobretot
per als veïns del barri de Montserrat, però no només per aquests veïns, sinó per altra gent
de Torelló que la utilitza per accedir a la zona de Matabosch, al “pelut” o a Orís.
Se’ns va dir que al setembre es resoldria; hem vist que no hi ha hagut cap canvi i
voldríem saber si es dóna per fet que la solució és mantenir-ho tal com està, és a dir,
prohibint l’accés rodat o bé està previst algun canvi. Entenem els problemes que se’ns
van comentar: que la carretera acaba desembocant en una vorera al carrer del Ter;
entenem que fer compatible la circulació dels vianants amb els vehicles té uns costos,
però entenem que no s’hauria de convertir en una batalla per guanyar els que van a
peu o els que van en cotxe, però el que és segur que no ens sembla bé, és que ens
haguem gastat prop de 26.000 euros per asfaltar una carretera i que just acabades
aquestes obres l’haguem tancat a la circulació; això no té cap mena de sentit: si resulta
que volem que sigui per als vianants, probablement ni tant sols calia reasfaltar i potser el
que s’havia de fer és treure l’asfalt. Per tant, d’alguna manera hi ha alguna cosa que no
lliga i ens agradaria que se’ns aclarís.
Respon el Sr. Lluís Bassas: En el Pla Parcial d’aquella zona, quan es va fer la urbanització de
Can Casarramona i la carretera nova d’aquella zona, pràcticament aquesta carretera havia de
deixar d’utilitzar-se, perquè si us hi fixeu, acaba en una vorera; per tant, a nivell de
plantejament, això no hi era, però els veïns la fan servir, o l’han fet servir fins ara amb molt
insistència; abans de vacances es va arreglar pensant en diferents possibilitats: d’entrada
vàrem decidir tancar-la –ja havia estat tancada mentre es feien les obres- mentre es trobava
quina era la millor solució per allà. S’han tingut diversos contactes amb veïns del pelut; avui he
parlat amb l’alcaldessa d’Orís, que ha vingut per dir que els seus veïns es queixaven; dijous hi
ha una reunió amb l’Associació de Veïns del Barri de Montserrat; hem tingut altres contactes
amb usuaris habituals i després d’aquestes reunions prendrem una solució sobre quina és la
millor solució. En principi, la carretera tot i que està asfaltada, no és molt ampla i, per tant,
fer doble sentit és complicat i més encara si volem que sigui per a vianants: o cal posar
sistemes per frenar els cotxes o fer-hi alguna cosa, ... però volíem esperar a tenir tota la
informació i totes les demandes dels usuaris més habituals per decidir si es deixa en un sol
sentit, o en dos, si es marca una zona per a vianants, ... i estem pendents de tot això i en pocs
dies quedarà resolt.

B/2
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La segona qüestió és sobre les escoles: aquesta setmana, els regidors i les regidores que
hem tingut l’oportunitat de visitar l’escola Vall del Ges, les instal·lacions provisionals que
té aquest curs i les obres del Fortià Solà i també les obres del nou edifici. Ens agradaria
felicitar la regidoria d’educació i per extensió la regidora, concretament, que és en
aquests moments qui la representa; als tècnics que hi han intervingut, tant de la
Generalitat com de l’ajuntament i segurament tots els equips directius i els mestres dels
centres, doncs tothom hi ha treballat de valent, per aconseguir començar un curs amb
prou normalitat- segur que hi ha hagut coses, però tothom n’ha fet- i hem pogut
constatar com per part dels equips directius, els mestreS i en general les famílies fan una
valoració positiva, pel fet que les instal·lacions de l’escola Vall del Ges, tot i ser barracots
i segurament si les mirem potser passant pel carrer no generen una excessiva simpatia,
realment visitades des de dins són molt més agradables del que aparenten i, sobretot,
perquè després de molts anys l’escola pública Fortià Solà té unes instal·lacions
magnífiques, tot i que evidentment s’han d’acabar de polir coses, però ens sembla que
és important i en volem deixar constància.
Ens va agradar comprovar –i a més, també ho hem vist als mitjans- com l’equip de
mestres del Fortià Solà explicava que l’edifici està pensat, perquè hi hagi determinats
tipus de serveis, com per exemple la biblioteca, que puguin ser utilitzats pels ciutadans
de Torelló i no siguin d’ús exclusiu de l’escola: ens sembla que això també és fonamental.
I ens agradaria, després de veure les entrades i sortides de l’escola i està bé de veure
com s’han cuidat tots els detalls, ens sembla que hi ha un problema de compatibilitat
entre el carrer i l’accés; és a dir, quan comença l’escola, potser s’hi acumulen 240 nens,
més mestre i familiars i tot això en un carrer que té una circulació bastant important, ens
sembla que és una mica complicada i tot i que es puguin prendre mesures, potser hi
caldria alguna actuació més seriosa per poder-ho fer compatible i voldríem saber si està
prevista alguna actuació ena quest sentit.
Respon la Sra. Flora Vilalta: En primer lloc agrair en nom de totes els persones que formem
part de la comunitat educativa, el reconeixement que ha fet Iniciativa; el 15 de setembre hi
va haver normalitat absoluta i això vol dir que hi ha hagut molta feina durant tot l’estiu, de
molta gent que es va dedicar per fer-ho possible, tot i que és cert que des de l’ajuntament
també es va ajudar en la coordinació de totes aquestes tasques.
Pel que deies del tema de mobilitat en els moments de les entrades i sortides: la mobilitat
potser ara –després passaré la paraula a la Cristina Sala, perquè ella ho està treballanttambé es veu més afectada en el sentit que l’entrada a l’edifici d’educació infantil del Fortià
Solà no es pot fer per l’entrada de la plaça del Germà Donat i totes les entrades es fan per
davant de l’edifici dels bombers i, per tant, potser si que allà en aquests moments més
puntuals es dóna una concentració major, però quan es pugui tornar a entrar per la plaça del
Germà Donat, això també es descongestionarà una mica. De totes maneres, la regidoria ja a
principis de setembre va passar una nota a seguretat ciutadana i mobilitat per tal que in situ
veiessin com funcionava per poder buscar solucions adients al llarg del curs, veure com s’havia
de fer per tal que les mobilitats no quedessin mo0lt congestionades en moments puntuals i en
una zona on es reuneixen, a la mateixa hora d’entrada i sortida, quatre edificis d’escola. Em
consta que s’està treballant i si l’alcalde ho veu bé, li passo la paraula a la Cristina Sala.

Sra. Cristina Sala: Preveient, sobretot a la primera setmana de curs, que hi hauria
complicacions, vàrem reforçar en el possible els dispositius; hi són en aquella cruïlla i el fet és
que mentre hi hagi les obres no es poden organitzar millor les entrades i sortides al Fortià
Solà i no podem donar més que això, de procurar en la mesura del que és possible l’embús;
hem passat una nota a totes les escoles demanat la col·laboració dels pares en el sentit que
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els nens vagin a peu en la mesura del que sigui possible; que els mestres i els pares aparquin a
una certa distància de les escoles, si és possible, ...
A l’escola Vall del Ges, el canvi d’ubicació provisional també ha suposat algun problema, que
hem ajustat de mica en mica, amb diverses regidories: hem pogut habilitar una zona
d’aparcament provisional per a l’escola. Els esforços hi són tots i jo crec que Deu ni dó del que
hi ha, perquè tenim tres escoles molt a prop.

B/3
La tercera té a veure amb Gestiomat: en aquests darrers temps persones que han
quedat a l’atur s’adrecen a Gestiomat per interessar-se per quin tipus d’oferta formativa
es fa; estic parlant de cursos de formació per a treballadors en atur o treballadors que
estan en actiu i que es volen reciclar. Nosaltres entenem que la resposta que es diu des
de Gestiomat, és que estem pendents de saber quins cursos ens subvenciona la
Generalitat i a partir d’aquí es podran programar. Nosaltres considerem que en uns
moments complicats com els que s’acosten, o els que ja som, convindria que Gestiomat
pogués fer un esforç de planificació i d’oferta d’uns cursos, encara que siguin limitats,
però que realment pensem en una oferta bàsica per als treballadors, que permeti
d’alguna manera no haver d’anar a remolc de només uns ajuts, perquè com que
sembla que costa que hi hagi una certa regularitat en aquestes subvencions, que
s’intenti trobar fórmules per programar una oferta, ni que sigui bàsica, però que pugui ser
en previsió i no pas programar una vegada s’han confirmat els ingressos.
Respon el Sr. Marc Fontserè: Suposo que et refereixes als cursos per aturats, perquè de
cursos per a treballadors en actiu, se’n ha fet i se’n fa crec que en nombre suficient. Pel que
fa a aturats, ens hem trobat els últims anys que no hi havia aquesta necessitat; ho
constatàvem, perquè no s’omplien els cursos: nosaltres els publicitàvem, l’oficina de treball de
Vic els publicitava i costava trobar aturats que estiguessin interessants en l’oferta que
fèiem. El fet d’anar darrere subvencions és, perquè els cursos tenen un cost; un professor
pot costar, depèn de les hores del curs, entre 3.000 i 4.000 euros; cal sumar-hi la llum, els
materials del curs, ... hi ha qui s’encarrega de fer els cursos, de gestionat els fons europeus i
això recau en la Generalitat i el Servei d’Ocupació de Catalunya, com la majoria d’ens
acreditats, han anat fins ara accedint a les subvencions que es donen. Jo crec que aquesta
fórmula és correcta; tot i això, puc dir-te que aquest darrer any a Torelló poden haver
augmentat en unes 150 persones el nombre d’aturats, és una mitjana molt important, no pas la
més important de la comarca pel que fa als tres municipis grans i hem decidit ampliar l’oferta
que farà Torelló amb quatre cursos més, que s’estan preparant i començaran a l’octubre i han
d’acabar abans del 31 de desembre.

B/4
Aquesta té a veure en la no participació de Torelló en les jornades europees del
patrimoni: després de les demandes que va fer el nostre grup fa un temps i també les va
fer el grup de Convergència quan no era a l’equip de govern, l’any passat Torelló va
participar a les jornades europees del patrimoni; enguany, per això, ens ha sorprès veure
que Torelló no ha organitzat –ni entenem, pel que hem vist, no organitzarà- cap activitat
en aquest sentit; hem pogut veure en el setmanari local que des de paisatges del Ter
s’han fet unes declaracions dient que per una qüestió de dates no ha estat possible
contractar les noies que feien de guia. Nosaltres pensem que la promoció del municipi i
la divulgació del patrimoni no haurien de dependre de la disponibilitat de dates d’unes
persones que fan de guia. Nosaltres pensem que des de la regidoria de cultura i des de
turisme i des de promoció del municipi, hem de vetllar temes com aquest, que d’altra
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banda tampoc són tan complicats, perquè el que cal és concretar les accions, però any
rere any les activitats com aquesta se celebren en unes dates molt concretes i, per tant,
no hi ha gaires dificultats i es tracta de pensar-hi.
Esperem i continuarem insistint, que no torni a passar que ens oblidem d’un aspecte tan
important com és el nostre patrimoni.
Respon el Sr. Manel Romans: Ho desconeixia, però m’informaré del que ha passat i evitar
que es repeteixi l’any vinent.

B/5
Un últim prec: és en relació al que s’ha comentat abans, que hi ha prevista una reunió
entre la regidoria d’obres i serveis i el consell comarcal, pel tema de les deixalles;
recordar que tenim un tema pendent que anem arrossegant des de fa temps, que és el
tema dels contenidors, a veure si aconseguim que finalment es puguin canviar.
Respon el Sr. Miquel Franch: Del tema contenidors ja n’hem parlat, però nosaltres ho volem
d’una manera i el consell d’una altra; ara no avançaré les negociacions que hi ha hagut, però a
Torelló s’han de canviar els contenidors, perquè quan vàrem tancar l’acord amb l’empresa del
consell comarcal, l’ajuntament va comprar els contenidors i s’amortitzava aquesta compra en
el termini que es fixa en el contracte signat i que finalitza aquest any.
Ara no entraré a explicar detalls, perquè s’ha d’acabar de discutir amb el consell, però
l’ajuntament desitja un canvi total dels contenidors i no creiem suficient que s’actuï en els
contenidors típics, sinó que també volem canvi en els de vidre i en algun altre i hem de mirar
de trobar l’encaix i que les amortitzacions puguin anar d’acord amb el que fem pagar en la
taxa.

Sr. Jaume Vivet: Dies enrere en vàrem parlar i estem pendents de veure’ns amb l’empresa
per concretar el model de contenidor.

SR. LLUÍS SABATÉS:
B/6
Volia demanar: en el pressupost de 2008 hi ha una partida d’inversions que tracta de la
millora dels pàrquings del carrer de Rocaprevera i el de Vitri i també hi ha el projecte de
la plaça Nova on hi ha l’estudi que ja s’ha presentat sobre el pàrquing.
Voldria saber com està la situació; si es tenen en compte les aportacions que vàrem fer
sobre la possibilitat que es pogués fer el pàrquing del carrer Sant Antoni d’una altra
manera.
I també en el pressupost, hi ha una partida del pla d’accessibilitat; avui s’ha aprovat una
despesa de millora i no sé si aquesta partida hi va destinada i si hi ha altres actuacions
previstes.
Respon el Sr. Lluís Bassas: HI havia quatre pàrquings amb previsió de reforma: el del
carrer Capsavila, que no té problema i començarà aviat. En tots hi ha el projecte fet.
El de la plaça Nova és el més complicat, perquè estava pendent de decidir si a més de la tapa,
es fa el pàrquing de sota; abans de vacances va venir l’arquitecte i va explicar que tenien
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dificultats per trobar una empresa que volgués fer la concessió del que eren els pàrquings,
però estaven buscant solució; no han dit res més i estem pendents que ens diguin alguna cosa.
El pàrquing del carrer Rocaprevera, també hi ha projecte fet i es licitarà aviat i tot depèn
del pressupost que surti: s’enderrocaran aquells edificis i s’adecentarà tot aquell espai.
El pàrquing de la Vitri, que tu, Lluís havies comentat en un ple la possibilitat de fer una part
soterrada, també hi ha un estudi fet i el problema està en què a la part actual, hi caben 101
places i si es fes una planta soterrada, tenint en compte entrades i sortides, es guanyaven
només 55 places. Ens han d’acabar de dir el cost, però sembla que per la proporció de places
que es poden guanyar fent una planta soterrada i el cost que tindrà, es farà difícil, però
estem pendents que ens entreguin l’estimació econòmica per fer-lo. Però insisteixo en què és
difícil, perquè l’espai és llarg i estret i amb els accessos d’entrada i sortida es perden moltes
places de sota i així com en la planta actual hi ha tres entrades i sortides, en la planta
soterrada n’hi hauria una en cada sentit i es perd molt espai i com que és estret, semblava
que només és podrien recuperar 55 places i no sembla que hagi de ser rendible. De totes
maneres, quan disposem del pressupost i el projecte, ja us ho comentarem.

Sr. Lluís Sabatés: I en planta alçada, es podria fer?

Sr. Lluís Bassas: No, allà no s’hi pot fer.

SR. JORDI CASALS:
B/7
Una pregunta que va lligada amb un vaticini que vàrem fer el mes d’abril, en què vàrem
preguntar si podia desaparèixer el servei d’ambulància medicalitzada de Torelló. Aquest
servei va venir després d’una mobilització del que era la Vall del Ges i puntualment
també del Voltreganès; es va fer una recollida de signatures, també impulsada des de
l’ajuntament; es varen penjar pancartes, ... un seguit de mobilitzacions, inclòs un intent
de tancada al C.A.P. ... al final es va vendre que això és el que es podia aconseguir,
malgrat s’havia fet una mobilització, per no fer un pas enrere i resulta que nosaltres a
l’abril vàrem preguntar si era certa la possibilitat que es perdés el servei d’aquesta
ambulància; se’ns va insinuar que érem una mica alarmistes; que no hi havia cap
plantejament de poder perdre aquest servei.
Després de tot el que s’ha fet; després de totes les mobilitzacions; després de totes les
signatures recollides; després de tots els plantejaments que es varen fer amb fermesa,
ara perdem aquest servei, sembla que sense que s’hagi informat a ningú i la pregunta
que volem fer des d’Esquerra Republicana és: I ara què? Què pensa fer l’equip de
govern davant d’aquesta situació?
Respon el Sr. Miquel Franch: (s’adreça al Sr. Jordi Casals): Em sembla que t’he escoltat bé i
que has dit que aquest servei ha desaparegut. Em pots explicar qui t’ha dit que el servei hagi
desaparegut?

Sr. Jordi Casals: Es va publicar en un mitjà de comunicació; a continuació vàrem fer les
consultes corresponents i se’ns va dir que si. Potser està funcionant, a dia d’avui?
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Sr. Miquel Franch: No ho sé; ets tu que fas l’afirmació que ha desaparegut i jo et demano:
has pogut parlar amb la coordinadora de l’Àrea Bàsica de Salut de Torelló? Has fet alguna
gestió amb l’Institut Català de la Salut?

Sr. Jordi Casals: Doncs no ho afirmo i ho pregunto: ha desaparegut? Es presta aquest
servei a dia d’avui?
Sr. Miquel Franch: No. I jo miraria de tocar una mica més de peus a terra i ser una mica
més realista en aquestes coses; ara no explicaré per què tenim aquesta ambulància
medicalitzada a Torelló, perquè ja ho saps, però jo demanaria que siguem una mica més
positius; fins i tot, en el fet de tenir aquesta ambulància medicalitzada, hi va haver alcaldes
de la comarca i que són del teu grup i que s’hi varen mostrar en contra; per tant, jo demanaria
coherència en aquestes coses, perquè jo estic segur que tu com a ciutadà, com jo, ets el
primer que vols que aquest servei segueixi a Torelló i crec que tots hem de treballar en
aquest sentit i això és el que ha fet fins ara l’ajuntament i ho seguirà fent. Em sobta que en
un ple municipal afirmis que ha desaparegut aquest servei; a l’ajuntament no ens ho han pas
comunicat.

Sr. Jordi Casals: I aquest servei, a dia d’avui, s’està prestant? I en els últims mesos s’ha
prestat normalment?

Sr. Miquel Franch: Hi ha hagut algun dia en què no s’ha prestat, per manca de metge, perquè
els metges varen fer vacances i alguns dies no s’ha prestat, però no et sabria dir quants.

Sr. Jordi Casals: Potser no és tocar de peus a terra, però suposo que els mitjans de
comunicació hi ha certes persones que els poden tenir de referència i si es donés una
informació falsa –com es diu aquí- seria bo... (preguntat pel Sr. Franch en relació a qui ha
afirmat que s’ha donat una informació falsa) si un mitjà de comunicació fa una notícia...

Sr. Miquel Franch: Què diu aquesta notícia, que desapareix el servei d’ambulància
medicalitzada de Torelló?

Sr. Jordi Casals: Que no es presta el servei; si vols un dia et porto el vídeo, ens el mirem i
veiem què passa.

Sr. Miquel Franch: Estic dient que és un tema prou seriós i demano a tots els grups polítics
que siguem positius: no podem dir en representació d’un grup polític, com tu pertanys, en un
ple municipal, que això trontolla i tu no ho vols, i que altres ajuntaments del mateix color
polític que el teu, varen dir que no ho volien per Torelló; a mi, realment em preocupa i
insisteixo: Si dos ajuntaments importants de la comarca, en el seu moment, haguessin fet una
altra aposta, segurament no parlaríem d’ambulància medicalitzada, potser fins i tot no hauria
desaparegut el servei d’urgències dels quatre punts que dèiem, però va desaparèixer.

38

Sr. Jordi Casals: Si el grup parlamentari del partit que tu formes part i que té la conselleria
de Salut, també hagués fet una aposta per mantenir les urgències, també s’hauria
mantingut i jo, per això no faig responsable el grup municipal del PSC de Torelló
d’aquesta situació, perquè ho hagi fet el Departament de Salut!...

Sr. Miquel Franch: Amb el to en què ho has dit, ja acabo aquí el debat... has dit que això no
es fa i si que es fa; durant uns dies no es va fer manca de metges, i és tot, i nosaltres
desitgem, igual que ho desitja el Bisaura, que aquest servei continuï durant molt temps.

Sr. Jordi Casals: Algun tipus de reacció per donar explicació del per què no s’ha prestat
aquest servei durant uns dies? N’hi ha hagut d’informació a la ciutadania?

Sr. Miquel Franch: No, però no ha estat necessari i pel que sabem, el servei s’ha prestat des
de Vic i de manera correcta; l’ambulància medicalitzada ha vingut de Vic i no hi ha hagut cap
situació complicada.

Sr. Jordi Casals: Sort! I tots estem contents que no hagi passat, però em sembla que no
ens hem de recolzar només en la sort.

Sr. Miquel Franch: Jo no em recolzo en la sort; el servei continua, no ens han pas dit que el
treguin, i punt! I que duri força temps. Si hi ha temptacions de treure’l, no et preocupis que
si ho sabem ho comunicarem a tothom i farem tot el que sigui. Jo avanço més temes:
l’ajuntament de Torelló –suposo que ho saps- va treballar en el seu moment amb els alcaldes
de la zona i també amb un sindicat, CCOO, i al sindicat li vàrem dir que fessin tots els passos
que haguessin de fer per tal d’evitar el que va passar a la Comarca. CCOO ha presentat un
contenciós administratiu que li han acceptat; jo no ho explicaré ara, perquè ja ho informaran
ells aquesta setmana.
Nosaltres tenim un límit, arribem fins aquí i mirarem que aquest servei no desaparegui i no ha
desaparegut.

Sr. Jordi Casals: Doncs ho celebrem, com també celebrem si es pot tirar endavant el
tema de les urgències; ara bé: quan hi hagi incidències d’aquestes, ja no faré el prec
que es faci, si més no nosaltres tindríem la delicadesa d’informar, sobretot si hi ha
informacions que no són del tot correctes, com ha dit l’alcalde, poder-hi donar rèplica i
afinar més les informacions.
D’altra banda, no només ens hem fixat en els mitjans de comunicació, sinó que també
hem parlat amb altres persones.

C) INFORMACIONS:
SRA. CRISTINA SALA:
C/1
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Només voldria recordar que com que avui és la festivitat dels Arcàngels, dimecres en
aquesta sala de plens celebrem el patró de la policia local i, per tant, reiterar la invitació
a tots els regidors i regidores.
SRA. FLORA VILALTA:
C/2
Aprofito per convidar, el dijous, dia 22 d’octubre, a tothom, a les 9 del vespre i al teatre
Cirvianum, on farem un debat tertúlia amb motiu de la inauguració del curs escolar
2008-2009 i en aquest debat tertúlia es parlarà del respecte; comptarem amb diferents
ponents com són la Sra. Maria Jesús Comellas, el Sr. Antoni Susín –en representació de
pares-, el Sr. Joan Vera –com a educador social- i la Sra. Isabel Sañé, animadora
d’esplai.
C/3
I també avançar que aquest curs començarem un programa radiofònic a ràdio Ona,
dedicat a l’educació, que s’emetrà els primers dissabtes de cada mes i començarà
aquest dissabte en horari d’una a dues.
SR. FRANCESC J. RIVERA:
C/4
Voldria aprofitar per fer arribar la meva felicitació a les esportistes torellonenques i
torellonencs, que durant aquests dos darrers mesos han aconseguit èxits i fites importants
a nivell individual i d’equip.
En primer lloc, a l’entitat Associació de pescadors esportius de Torelló i a l’equip Torelló
Bkòlmic, per la seva victòria el proppassat dia 3 d’agost en el campionat de Catalunya
absolut de clubs. En aquest sentit, fer arribar la meva felicitació a l’equip format per
Rosendo Costa, Santi Arumí, Francesc Asensio, Jordi Raya, Feliu Sucarrats i Ivan Muñoz i,
d’altra banda, també varen aconseguir, al quedar campions, plaça per competir en el
campionat d’Espanya.
També fer referència i felicitar el Club ciclista Torelló per la seva organització de la cursa
ciclista de veterans celebrada per la festa major.
Felicitar el N.C. Torelló pel setè lloc a la lliga comarcal absoluta celebrat a Terrassa el
proppassat mes de juliol i felicitar les seves nedadores i nedadors, que durant la
temporada han aconseguit victòries importants i rècords en les competicions on han
participat.
Felicitar doblement l’esportista Mireia Prat, pel seu èxit aconseguit en imposar-se a
principis de juliol al Campionat de Catalunya de golf, disputat al Muntanyà, i en segon
lloc, per imposar-se en el campionat internacional de Finlàndia, que es va disputar a
Hèlsinki a principis del mes d’agost.
SR. MANEL ROMANS:
C/5
Com cada any, des de fa uns anys, a principis de setembre hem repartit les agendes
europees als escolars d’ESO, batxillerat i cicles de Torelló. N’hem repartit uns 1.000
exemplars. N’entrega un a cadascun dels membres del consistori.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
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Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

