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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2008:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
10/2008
ordinari
27 d’octubre de 2008
de les 20:03 a les 21:24
Sala de plens de la casa de la vila

Hi assisteixen:
Alcalde President
1er. 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
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

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

2on. Tinent d’alcalde

Pere Galobardes i Molera

PSC-PM

Secretari:
Interventora

Jaume Manau i Terrés
M. Carme Urgell i Barris

Excusen la seva assistència:

Ordre del dia:
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior ------------------------------------------------- pàgina 2
Donar compte de la resolució de l’alcaldia de data 30 de setembre
de 2008, referent a recursos humans --------------------------------------------------------- pàgina 3
Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de data 9 d’octubre de
2008, referent a recursos humans -------------------------------------------------------------- pàgina 4
Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de data 12 d’octubre de
2008, referent a recursos humans -------------------------------------------------------------- pàgina 5
Donar compte de la resolució de l’Alcaldia de data 18 de setembre
de 2008, referent a recursos humans --------------------------------------------------------- pàgina 5
Donar compte de la signatura d’un conveni entre l’ajuntament de
Torelló i el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, referent
al museu de la torneria de Torelló ------------------------------------------------------------- pàgina 6
Ratificació d’un decret de l’Alcaldia de data 23 de setembre de
2008, de sol·licitud d’una subvenció a l’ACA --------------------------------------------- pàgina 9
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Ratificació d’un decret de l’alcaldia de data 23 de setembre de 2008,
de sol·licitud d’una subvenció a l’Institut Català de l’Energia ------------------- pàgina 10
Ratificació d’un decret de l’Alcaldia de data 23 de setembre de 2008,
de sol·licitud d’una subvenció a l’Institut Català de l’Energia ------------------- pàgina 11
Adopció del compromís de consignació pressupostària l’any 2009, per
al cofinançament del projecte de millora ambiental del riu Ges -------------- pàgina 12
Aprovació d’un conveni amb el Bisbat de Vic, per al manteniment de
l’entorn del Santuari de Rocaprevera ----------------------------------------------------- pàgina 13
Resolució de les al·legacions formulades i aprovació definitiva del
projecte constructiu per a la defensa del marge esquerre del riu Ter a
la zona industrial de Matabosch-Pont de Conanglell ------------------------------- pàgina 15
Modificació puntual del Pla Parcial La Creu I, per error material -------------- pàgina 19
Aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Torelló i la Diputació
de Barcelona, relatiu a la realització d’uns tallers de teatre als centres
d’Ensenyament Secundari del municipi de Torelló ----------------------------------- pàgina 20
Aprovació del calendari fiscal per al 2009 ---------------------------------------------- pàgina 24
Aprovar la baixa d’una autorització de despesa ------------------------------------ pàgina 25
Aprovació de despeses------------------------------------------------------------------------- pàgina 25
Acord de cessió d’una finca a l’INCASÒL, per a la construcció
d’habitatges de protecció oficial dins l’àmbit del P.P. El Castell I -------------- pàgina 26
Acord de cessió d’una finca a l’INCASÒL, per a la construcció
d’habitatges dins l’àmbit del P.P. El Castell II -------------------------------------------- pàgina 28
Acord de cessió d’una finca a l’INCASÒL, per a la construcció
d’habitatges dins l’àmbit del P.P. La Creu I ---------------------------------------------- pàgina 29
Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número
15 per a l’exercici 2008 i següents ----------------------------------------------------------- pàgina 31
Aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses de
l’Ajuntament de Torelló, mitjançant transferències de crèdits ------------------- pàgina 31
Aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses de
l’Ajuntament de Torelló, per generació de crèdits per ingressos no
tributaris ------------------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 35
Aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses
del Patronat municipal del teatre Cirvianum, per generació de crèdits
per ingressos no tributaris ------------------------------------------------------------------------ pàgina 37
Aprovació de la modificació de crèdits del pressupost de despeses
del Patronat de la ràdio municipal de Torelló, mitjançant transferències
de crèdits ---------------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 38
Acceptació de la cessió d’uns terrenys en el sector de La Cabanya------- pàgina 39
Adjudicació provisional de les obres de construcció d’una llar d’infants
al sector La Cabanya ----------------------------------------------------------------------------- pàgina 40
Precs i preguntes ------------------------------------------------------------------------------------ pàgina 42
Informacions ------------------------------------------------------------------------------------------ pàgina 45

Desenvolupament de la sessió:
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
Prèviament a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, intervé la Sra. Montse Ayats,
manifestant que a la seva intervenció que consta a la pàgina 14, i a la tercera línia on
deia “és una moció tipus que diversos ajuntaments...” ha de dir “es tracta d’una moció
tipus que diversos ajuntaments ...” i demana que s’incorpori amb aquest redactat a
l’acta.
Tanmateix intervé el Sr. Casals demanant que es faci constar en l’apartat de precs i
preguntes de la pàgina 37 el contingut íntegre del debat que va mantenir amb l’alcalde
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Miquel Franch en relació al servei de l’ambulància medicalitzada destinada a Torelló,
durant un cert període d’aquestes vacances, cosa a la qual accedeix el propi Sr. Franch.
Amb aquestes observacions que es fa constar que s’incorporen al text definitiu de l’acta
de la sessió anterior, per unanimitat dels membres assistents, és aprovada l’acta núm.
9/2008, corresponent a la sessió ordinària del dia 29 de setembre de 2008.
PROPOSTES SENSE VOTACIÓ
1.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 30 DE SETEMBRE DE 2008,
REFERENT A RECURSOS HUMANS:
ACORD:
En data 30 de setembre de 2008, es va dictar la resolució de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació, de conformitat amb el que es disposa a l’article 22.2 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al Servei de les entitats locals:
“Vista la proposta del regidor de recursos humans i serveis i l’informe de la responsable de recursos
humans de l’ajuntament de Torelló, ambdós de data 30 de setembre de 2008.
Vist que en data 29 de setembre de 2008 l’Institut Nacional de Seguretat Social va trametre un FAX a
l’Ajuntament de Torelló, en el qual comunicava que havien emès una proposta d’incapacitat permanent
en relació a sr. Jaume Gordo Riera amb efectes des de 29 de setembre de 2008.
Vist que el sr. Josep Coma Castells està contractat per substituir la situació d’incapacitat del sr. Gordo, i
que amb la comunicació de l’INSS s’ha vist modificada la situació del sr. Gordo, cal modificar també, si
cal mantenir la plaça modificar el contracte del sr. Coma.
Vist l’informe del cap del departament d’infraestructures i manteniment de data 29 de setembre de
2008, i la proposta del regidor d’infraestructures i manteniment de la mateixa data, els quals posen de
manifest que és necessari mantenir aquesta contractació per tal garantir les tasques mínimes que té
encomanades la brigada d’obres.
Vist que el sr. Coma ha prestat el seu consentiment a aquesta contractació i que existeix consignació
pressupostària per atendre la despesa corresponent.
Vist l’article 15.c) del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors i el RD 2720/1998 de 18 de desembre que el desenvolupa.
L’article 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol estableix que en casos de màxima urgència, que s’ha de
fonamentar en la resolució que adopti l’òrgan competent, es pot contractar directament el personal laboral
per a treballs concrets, existeixi o no lloc de treball inclòs en la relació, sempre que hi hagi crèdit suficient i
la contractació no excedeixi el termini màxim fixat en la modalitat contractual laboral emprada. En aquest
supòsit es requereix el requisit de la publicitat i la donació de compte que conté l’article 98. 1 d’aquest
Reglament.
És per tot això que de conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 de
Bases de règim local legislació vigent en matèria de règim local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel
que s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, RESOLC:
Primer: Donar per finalitzar el contracte del sr. Josep Coma Castell com a oficial de 1a. de la brigada
d’obres, de substitució de la situació d’incapacitat temporal del sr. Jaume Gordo Riera amb data 30 de
setembre de 2008, (atès que el sr. Gordo ha passat a la situació d’incapacitat permanent)
Segon: Contractar el sr. Josep Coma Castells com a oficial de 1a. de la brigada d’obres amb un contracte
d’interinitat, a partir del dia 1 d’octubre de 2008 i fins a la cobertura reglamentària de l’esmentada plaça o la
seva amortització, si escau, amb règim de jornada completa. El sr. Coma percebrà la retribució establerta a
la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Torelló per a aquest lloc de treball.
Tercer: DONAR compte al Ple d’aquesta contractació en compliment de l’article 22.2 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol.
Quart.- Fer pública aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del mateix decret.
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, al cap del departament d'infraestructures i als
departaments d’intervenció i recursos humans, i al Comitè d’empresa.”

La Corporació es dóna per assabentada del contingut d’aquesta resolució.
2.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 9 D’OCTUBRE DE 2008,
REFERENT A RECURSOS HUMANS:
ACORD:
En data 9 d’octubre de 2008, es va dictar la resolució de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació, de conformitat amb el que es disposa a l’article 22.2 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al Servei de les entitats locals:
Vist l’informe de la coordinadora de benestar social de data 3 d’octubre de 2008 en el qual posa de
manifest la necessitat de cobrir quan més aviat possible el lloc de treball de treballadora familiar que
ocupava la sra. Fina Corral Mejias.
Vista la proposta de la regidora de benestar social de data 7 d’octubre de 2008, que de conformitat amb
l’informe de la coordinadora de benestar social proposa contracta per urgència la sra. Assumpta Llimós
Freixa per cobrir la plaça de treballadora.
Vista la proposta del regidor de règim intern i l’informe de la responsable de gestió de recursos humans
de data 9 d’octubre de 2008,
Vist que en data 29 de maig de 2008 es va dictar una resolució de l’alcaldia per la qual es va resoldre
adscriure a la persona que ocupava amb caràcter fix el lloc de treball de treballadora familiar a una altra
plaça per motius de salut laboral.
Vist l’article 15.c) del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors i el RD 2720/1998 de 18 de desembre que el desenvolupa.
L’article 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol estableix que en casos de màxima urgència, que s’ha de
fonamentar en la resolució que adopti l’òrgan competent, es pot contractar directament el personal laboral
per a treballs concrets, existeixi o no lloc de treball inclòs en la relació, sempre que hi hagi crèdit suficient i
la contractació no excedeixi el termini màxim fixat en la modalitat contractual laboral emprada. En aquest
supòsit es requereix el requisit de la publicitat i la donació de compte que conté l’article 98. 1 d’aquest
Reglament.
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei
7/1985 de bases de règim local legislació vigent en matèria de règim local, i l’article 53 del decret legislatiu
2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, RESOLC:
Primer.- CONTRACTAR la sra. Assumpta Llimós Freixa, per ocupar el lloc de treballadora familiar,
adscrita al departament de Benestar Social, amb caràcter temporal, a partir del dia 13 d’octubre de 2008, i
fins a la cobertura reglamentària de la plaça o la seva amortització, si escau, amb règim de jornada completa.
La sra. LLimós percebrà la retribució establerta a la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Torelló
per a aquest lloc de treball.
Segon.- DONAR compte al Ple d’aquesta contractació en compliment de l’article 22.2 del Decret
214/1990, de 30 de juliol.
Tercer.- Fer pública aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del mateix decret.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, a la coordinadora de benestar social,
als departaments d’Intervenció i Recursos Humans i al Comitè d’Empresa

La Corporació es dóna per assabentada.
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3.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 12 D’OCTUBRE DE 2008,
REFERENT A RECURSOS HUMANS:
ACORD:
En data 12 d’octubre de 2008, es va dictar la resolució de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació, de conformitat amb el que es disposa a l’article 22.2 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al Servei de les entitats locals:
Vista la proposta del regidor de recursos humans i serveis i l’informe de la responsable de recursos humans
de l’ajuntament de Torelló, ambdós de data 10 d’octubre de 2008.
Vist l’informe de l’inspector, Cap de la Policia Local de Torelló de data 10 d’octubre de 2008 i la proposta
de la regidora de seguretat ciutadana i mobilitat de la mateixa data, en els quals es posa de manifest la
necessitat de contractar per la via de màxima urgència una persona per ocupar el lloc de treball d’agent de la
policia local, ateses les situacions de baixa per incapacitat transitòria sumades a la de vacants sobrevingudes.
Existeix consignació pressupostària per poder atendre el nomenament d’un agent de policia local.
Vist el que disposen els articles 51.1.h) i o) i 298.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local
de Catalunya i 55.f), 94.3 i 98 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals i altres disposicions aplicables,
Atesos els articles 31.2, 32.1, 33, 35 i 38 del Decret 233/2002, de 25 de setembre pel qual s’aprova el
Reglament d’Accés, Promoció i mobilitat de les policies locals,
És per tot això que de conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 de
Bases de règim local legislació vigent en matèria de règim local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel
que s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, RESOLC:
Primer: NOMENAR interinament amb caràcter de màxima urgència, com a agent interí, escala
d’administració especial, sotsescala serveis especials, categoria agent de policia, al Sr. Òscar Cases Herrera,
a partir del dia 12 d’octubre de 2008, per tal d’ocupar una vacant de la plantilla de personal funcionari de
l’ajuntament de Torelló mentre subsisteixi la situació d’urgència que genera aquest nomenament. El Sr.
Cases cessarà per qualsevol dels supòsits previstos a l’article 33 del Decret 233/2002, de 25 de setembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals. En qualsevol cas aquest
nomenament no podrà tenir una durada superior a 3 mesos.
Segon: INFORMAR al Sr. Cases que té dret a percebre el 100 per 100 de les retribucions bàsiques, exclosos
els triennis, i el 100 per 100 de les retribucions complementàries corresponents al lloc de treball que ocupi
(excloses les que estiguin vinculades a la condició de funcionari de carrera). La jornada de treball serà la
jornada completa ordinària i el règim horari serà el que té assignat el lloc de treball al qual s'incorpori l'interí.
Les funcions seran les específiques del lloc de treball que es desenvolupi dins de la dependència o servei al
qual es destini el nomenat interinament.
Tercer: Notificar aquest nomenament a l’interessat, perquè prengui possessió del càrrec.
Quart: Afiliar-lo o donar-lo d’alta (el que correspongui) en el Règim General de la Seguretat Social.
Cinquè: DONAR COMPTE d'aquest nomenament al Ple de l'ajuntament en la primera sessió que tingui i
publicar-ho en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord
amb l’article 35.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre.
Sisè: NOTIFICAR aquesta Resolució a la persona interessada, a la Intervenció municipal, al Cap de policia
local de Torelló i a la responsable de Recursos Humans.

La Corporació es dóna per assabentada d’aquesta resolució.
4.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 18 DE SETEMBRE DE 2008,
REFERENT A RECURSOS HUMANS:
ACORD:
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En data 18 de setembre de 2008, es va dictar la resolució de l’Alcaldia que es transcriu a
continuació, de conformitat amb el que es disposa a l’article 22.2 del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al Servei de les entitats locals:
Vista la proposta del regidor de recursos humans i serveis i l’informe de la responsable de recursos
humans de l’ajuntament de Torelló, ambdós de data 17 de setembre de 2008.
Vist l’informe de la coordinadora de piscines de data 12 de setembre de 2008 , i la proposta del regidor
d’esports de data 17 de setembre de 2008
Vista la necessitat urgent i inajornable de contractar una persona per tal de substituir la sra. Ester Martí
Crespo a partir del dia 22 de setembre de 2008 (data a partir de la qual se l’ha declarada en situació
d’excedència voluntària per interès particular), i fins a la finalització dels cursets de la piscina durant la
temporada d’hivern.
Vist que no ha estat possible, d’acord amb els informes esmentats, realitzar la contractació d’una única
persona per cobrir aquesta baixa, sinó que s’ha hagut de dividir la jornada d’aquest lloc de treball entre
dues persones.
Vist l’article 15.c) del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de l’Estatut dels Treballadors i el RD 2720/1998 de 18 de desembre que el desenvolupa.
L’article 22 del Decret 214/1990, de 30 de juliol estableix que en casos de màxima urgència, que s’ha de
fonamentar en la resolució que adopti l’òrgan competent, es pot contractar directament el personal laboral
per a treballs concrets, existeixi o no lloc de treball inclòs en la relació, sempre que hi hagi crèdit suficient i
la contractació no excedeixi el termini màxim fixat en la modalitat contractual laboral emprada. En aquest
supòsit es requereix el requisit de la publicitat i la donació de compte que conté l’article 98. 1 d’aquest
Reglament.
És per tot això que de conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 de
Bases de règim local legislació vigent en matèria de règim local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel
que s’aprova el Text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya, RESOLC:
Primer: Contractar per la via de màxima urgència el sr. Oriol Ausiró Subirats amb una jornada de 20 hores
setmanals segons l’horari següent: dilluns de 15:30 a 22:00; dimecres de 15:00 a 22:00; dijous de 17:00 a
19:00 i dissabtes de 9:00 a 13:30, a partir del dia 22 de setembre de 2008 i fins el dia 6 de juny de 2009, amb
les retribucions establertes per aquest lloc de treball a la relació de llocs de treballs en proporció a la
jornada realitzada. Tanmateix pot ser necessari modificar aquests horaris per raons de servei.
Segon: Contractar el sr. Miquel Martí Crespo amb una jornada laboral de 19 hores, segons l’horari següent:
Dilluns de 15:30 a 16:30, dimarts de 8:00 a 15:00, dimecres de 15:30 a 16:30, dijous de 8:00 a 14:00 i
divendres de 10 a 14 h, a partir del dia 22 de setembre de 2008 i fins el dia 6 de juny de 2009, amb les
retribucions establertes per aquest lloc de treball a la relació de llocs de treballs en proporció a la jornada
realitzada. Tanmateix pot ser necessari modificar aquests horaris per raons de servei.
Tercer: DONAR compte al Ple d’aquesta contractació en compliment de l’article 22.2 del Decret 214/1990,
de 30 de juliol.
Quart.- Fer pública aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del mateix decret.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades, a la coordinadora de piscines, i als
departaments d’intervenció i recursos humans i al Comitè d’empresa.

La Corporació es dóna per assabentada del contingut d’aaquesta resolució.
5.- DONAR COMPTE DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I
EL MUSEU DE LA CIÈNCIA I LA TÈCNICA DE CATALUNYA, REFERENT AL MUSEU DE LA
TORNERIA DE TORELLÓ:
ACORD:
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 6 d’octubre de 2008, va
aprovar la signatura d’un conveni entre aquest Ajuntament de Torelló i el Museu de la
Ciència i la Tècnica de Catalunya, referent al Museu de la Torneria de Torelló i en virtut de
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l’acord del Ple de data 30 de juny de 2008, de delegació de funcions del Ple a la Junta
de Govern Local i a l’Alcaldia.
De conformitat amb el segon punt dels acords del ple esmentats al paràgraf precedent,
es dóna compte al ple del contingut d’aquest conveni.
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA
TÈCNICA DE CATALUNYA, REFERENT AL MUSEU DE LA TORNERIA DE TORELLÓ.
REUNITS
D’una banda, el senyor Eusebi Casanelles i Rahola, director del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya.
I de l’altra, l’Il·lm. Sr. Miquel Franch i Ferrés, alcalde de Torelló.
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, en virtut de les
facultats previstes a l’article 8.d) i f) del Decret 150/1991, d’1 de juliol, pel que s’aproven els Estatuts del
Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
El segon, en nom i representació de l’Ajuntament de Torelló, facultat per a la signatura d’aquest conveni per
acord de la Junta de Govern Local de data 6 d’octubre de 2008.
EXPOSEN
1.
2.

Que l’Ajuntament de Torelló és titular del Museu de la Torneria de Torelló.
Que, d’acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus i el Decret 85/1998, de 31 de
març, pel qual s’aprova el Reglament del Sistema Territorial del Museu de Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, aquest, com a Museu Nacional, s’estructura de manera descentralitzada i estableix
relacions estables de col·laboració amb altres museus.
3. Que en data 8 de juliol de 1999, el Consell Rector del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya va aprovar la vinculació, com a museu col·laborador, del Museu de la Torneria de
Torelló al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
4. Que en data 9 de juliol de 2001, el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya va signar un
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Torelló referent al Museu de la Torneria de Torelló
que encara és vigent. Les dues institucions signants tenen la voluntat de revisar els termes de la
col·laboració estable que venen mantenint des de fa uns anys.
I per aquest motiu,
ACORDEN
Primer.- Rescindir el conveni de col·laboració signat en data 9 de juliol de 2001.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló, titular del Museu de la Torneria de Torelló, es compromet a:
a) Definir i/o adequar les seves polítiques i programes de recerca, adquisició, documentació,
conservació, restauració i difusió amb els criteris i directrius que s’estableixin de mutu acord amb
el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
b) Definir el discurs expositiu de la seva exposició permanent en funció dels criteris i directrius
establerts de mutu acord amb el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
c) Col·laborar amb el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya en totes aquelles activitats en
què aquest ho sol·liciti, en la mesura de les seves possibilitats.
d) Definir i/o adequar, d’acord amb els criteris de Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya,
els elements que configuren la seva imatge institucional i la seva implantació.
e) Informar al Consell Rector del mNACTEC del seu pla anual d’actuacions.
f) Formar part de la Comissió de Directors del Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya, de conformitat amb el previst al Decret 85/1998, de 31 de març.
Tercer.- El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya es compromet a:
a) Donar l’assessorament tècnic, científic i d’organització que el Museu de la Torneria de Torelló
sol·liciti, d’acord amb les disponibilitats del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
b) Prestar suport tècnic especialitzat al Museu de la Torneria de Torelló per a la realització de
projectes d’arquitectura, disseny o que facin referència a un dels programes que desenvolupa el
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Museu de la Ciència i de la tècnica de Catalunya i els serveis i els equipaments tècnics en matèria
de conservació i restauració, sempre que aquests estiguin disponibles.
c) Estudiar les sol·licituds de subvencions per a despeses de funcionament i per a despeses
d’inversions que li presenti el Museu de la Torneria de Torelló, en el marc de les bases que puguin
regir-ne la concessió i d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. En cas que es prevegi a les
bases corresponents, aquestes subvencions podran ser en espècie, supòsit en el qual l’execució de
l’activitat subvencionada serà assumida directament pel Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya.
d) Informar i consultar al Museu de la Torneria de Torelló sobre qualsevol programa o bé, mesura
que impulsi el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i que el pugui afectar.
e) Fer difusió del Museu de la Torneria de Torelló dins del marc del Sistema Territorial del
mNACTEC.
Quart.- Pel discurs museogràfic de les exposicions permanents i/o temporals, les dues institucions signatàries
d’aquest conveni podran intercanviar béns de les seves col·leccions amb caràcter de dipòsit temporal.
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya facilitarà, dins de les seves possibilitats, la cessió de béns
patrimonials al Museu de la Torneria de Torelló amb l’informe previ de la Junta de Museus de Catalunya i
l’autorització del Conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació, quan correspongui d’acord amb l’article 16
de la Llei de Museus.
Cinquè.- La direcció del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya podrà convocar la direcció del
Museu de la Torneria de Torelló a les reunions tècniques necessàries per tal d’elaborar els programes anuals
d’actuacions del museu nacional i coordinar-los amb els programes del Museu de la Ciència i de la Tècnica
de Catalunya. Aquest conveni no modifica el règim de gestió del museu col·laborador, el qual continua
corresponent a l’entitat titular del museu.
Sisè.- En cas que el Consell Rector del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ho requereixi i amb
la finalitat de poder exercitar les seves funcions amb la màxima informació possible, l’esmentat consell podrà
sol·licitar l’assistència d’un representant del Museu de la Torneria de Torelló a les juntes extraordinàries que
el Consell Rector convoqui. El representant del museu convidat facilitarà la informació que el Consell
Rector li demani, prèviament a l’inici de la deliberació i presa de decisió pels membres de l’òrgan de govern
del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
Setè.- Ambdues parts podran signar convenis de col·laboració amb altres museus i institucions. El Museu de
la Torneria de Torelló n’informarà a la direcció del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Així
mateix, aquest informarà dels convenis de col·laboració que signi amb altres museus i que puguin ser
d’utilitat per al Museu de la Torneria de Torelló.
Vuitè.- El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya i el Museu de la Torneria de Torelló es
comprometen a col·laborar en la recerca de finançament extern per dur a terme les inversions necessàries.
Novè.- La vigència d’aquest conveni s’iniciarà en el moment de la seva signatura i finalitzarà el 31 de
desembre de 2009. Les parts podran prorrogar expressament la seva vigència mitjançant la signatura
d’addendes o d’un nou conveni de col·laboració. De la mateixa manera, les parts podran denunciar, de
forma total o parcial, la vigència d’aquest conveni, prèvia denuncia escrita amb un termini previ mínim d’un
mes.
I en prova de conformitat, ambdues parts firmen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i la
data assenyalats a l’encapçalament.
Eusebi Casanelles i Rahola
Director
Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya

Miquel Franch i Ferrés
Alcalde de Torelló

La Corporació es dóna per assabentada del decret precedent.

AMB VOTACIÓ
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6.- RATIFICACIÓ D’UN DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2008, DE
SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A L’ACA:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: En aquesta proposta i malgrat les discussions que a nivell tècnic i
polític hi va haver la setmana passada quan parlàvem d’aquest punt en la comissió
informativa corresponent, des d’Iniciativa Ciutadans del Ges estem totalment d’acord
amb la sol·licitud de subvenció. Nosaltres creiem que és important que quan pensem
en el riu i e els nostres rius –en tenim dos- no ho fem sempre pensant en el gris que
sovint ens ha portat a fer actuacions que nosaltres considerem que no són prou
positives amb el ciment. Les dues intervencions que es preveuen, d’una banda –
segons se’ns va explicar-, l’eliminació d’uns petits murs interiors en un tram d’una 50
metres i, d’altra banda, la millora dels sobreeixidors, d’alguna manera ens sembla que
contribuiran a millorar una mica més la qualitat del riu i a fer-lo menys artificial.
Per tant, com que són objectius que nosaltres hem defensat sempre, estem d’acord
que es tiri endavant la sol·licitud d’aquest ajut per poder-lo executar.
De totes maneres, tal com es va parlar i com sabem tots els que anem seguint de prop
tots els temes de Torelló i del riu, aquesta intervenció, sobretot la que fa referència als
sobreeixidors, no és una solució definitiva, ja que es tracta d’un problema complex que
no és fàcilment solucionable; sabem que cal millorar el col·lector i que cal trobar
fórmules per evitar que l’acumulació de les aigües brutes i pluvials dels tres municipis en
determinats moments generin totes aquestes problemàtiques i per això pensem que és
important que l’ajuntament de Torelló entomem aquest problema i que no pot –
entenem- delegar només en la regidoria de medi ambient i que treballem en un futur
per resoldre de debò aquest problema que tenim.
SR. JORDI CASALS: Per part nostra, lliguem aquesta intervenció amb el punt novè que
després ens trobarem i no és que trobem malament el projecte, però si que trobem
que el moment segurament no és l’idoni: en una situació pressupostària que serà
complicada per la situació econòmica en què ens trobem, creiem que hi ha d’haver
un control de la despesa i això vol dir marcar unes prioritats pressupostàries.
Creiem que en el context actual, i sobretot veient el compromís que prenem en el punt
novè, de cara al pressupost de 2009, nosaltres creiem que això no és una prioritat de
cara al pressupost de l’any vinent o, si més no, segurament no haurem pogut estudiar
la proposta de pressupost i el control de despesa que haurem de fer; és a dir: aquests
12.000 € que haurà d’assumir l’ajuntament de Torelló i que correspon al 30% del cost
total de tot el projecte –el 70% és subvencionat- i creiem que no és prioritari i per això
nosaltres no hi podem donar suport.
SR. MIQUEL FRANCH: És evident que nosaltres hi donarem suport –els grups que formem
l’equip de govern-. És difícil valorar el que es pot entendre com a prioritat o no; penso
que un tema mediambiental que afecta directament el municipi, dir que no és
prioritari, ho trobo, com a mínim, una mica poc estudiat i també tenint en compte que
l’aportació que hem de fer l’ajuntament és mínima. La proposta és perfectament
assumible i ens alegrem que el grup d’Iniciativa també recolzi aquesta proposta.
I ara en el que hem de treballar és per aconseguir que l’ACA ens doni aquesta
subvenció, perquè si no ens la donen, no ho podem fer.
VOTACIÓ:
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Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, atenent el resultat que es detalla a
continuació:
•
•
•

Vots favorables: 13 (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

ACORD:
Donat que en data 23 de setembre de 2008 es va dictar una resolució de l’Alcaldia de
sol.licitud de subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua dintre de la convocatòria de
subvencions per a la realització d’actuacions de gestió, conservació i recuperació
d’espais fluvials en concepte de projecte de millora ambiental del riu Ges entre la via
del tren i uns metres avall del pont de Malianta.
Atès que l’esmentada resolució preveu la seva ratificació pel Ple de l’Ajuntament a la
propera sessió que tingui lloc,
A proposta de la regidoria d’Obres i Serveis, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer: RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia que es transcriu literalment a continuació:
“Vista la Resolució MAH/1669/2008, de 16 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions
per a la realització d’actuacions de gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials
Atès que l’Ajuntament de Torelló vol sol.licitar una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua dintre de l’esmentada
convocatòria,
Donat que per presentar la sol.licitud cal aportar un acord de sol.licitud de l’òrgan competent,
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 de
bases de règim local legislació vigent en matèria de règim local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que
s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
HE RESOLT
Primer.- SOL.LICITAR a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció dintre de la convocatòria de subvencions
per a la realització d’actuacions de gestió, conservació i recuperació d’espais fluvials en concepte de projecte de
millora ambiental del riu Ges entre la via del tren i uns metres avall del pont de Malianta.
Segon:- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la propera sessió que tingui lloc.
Tercer.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua i als departaments d’Intervenció i d’Obres
i Serveis de l’Ajuntament.”
Segon.NOTIFICAR la present resolució a l’Agència Catalana de l’Aigua i als
departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.
7.- RATIFICACIÓ D’UN DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2008, DE
SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A L’INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA:
ACORD:
Donat que en data 23 de setembre de 2008 es va dictar una resolució de l’Alcaldia de
sol.licitud de subvenció a l’Institut Català de l’Energia per instal·lar un sistema d’energia
geotèrmica al terra radiant de l’edifici nou de Gestiomat dintre de la convocatòria per a
la concessió de les subvencions d’estalvi i eficiència energètica en règim reglat, en el
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marc del Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica, i s’obre la convocatòria per a l’any
2008.
Atès que l’esmentada resolució preveu la seva ratificació pel Ple de l’Ajuntament a la
propera sessió que tingui lloc,
A proposta de la regidoria d’Obres i Serveis, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer: RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia que es transcriu literalment a continuació:
“Vista la resolució ECF/367/2008, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les
subvencions d’estalvi i eficiència energètica en règim reglat, en el marc del Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica, i
s’obre la convocatòria per a l’any 2008.
Atès que l’Ajuntament de Torelló vol sol.licitar una subvenció a l’Institut Català de l’Energia dintre de l’esmentada
convocatòria, per instal·lar un sistema d’energia geotèrmica al terra radiant de l’edifici nou de Gestiomat.
Donat que per presentar la sol.licitud cal aportar un acord de sol.licitud de l’òrgan competent,
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 de
bases de règim local legislació vigent en matèria de règim local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que
s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
HE RESOLT
Primer.- SOL.LICITAR a l’Institut Català de l’Energia una subvenció dintre de la convocatòria esmentada per
instal·lar un sistema d’energia geotèrmica al terra radiant de l’edifici nou de Gestiomat.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Miquel Franch i Ferrés, perquè presenti la sol.licitud
en nom de l’Ajuntament.
Tercer.- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la propera sessió que tingui
lloc.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Català de l’Energia i als departaments d’Intervenció i d’Obres i
Serveis de l’Ajuntament.”
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Institut Català de l’Energia i als departaments
d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.
8.- RATIFICACIÓ D’UN DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 23 DE SETEMBRE DE 2008, DE
SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ A L’INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA:
ACORD:
Donat que en data 23 de setembre de 2008 es va dictar una resolució de l’Alcaldia de
sol.licitud de subvenció a l’Institut Català de l’Energia per l’adequació de l’enllumenat
exterior per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica dels quadres I, BK, i AN de “La
Cabanya”, dintre de la convocatòria per a la concessió de les subvencions d’estalvi i
eficiència energètica en règim reglat, en el marc del Programa d’Estalvi i Eficiència
Energètica,
Atès que l’esmentada resolució preveu la seva ratificació pel Ple de l’Ajuntament a la
propera sessió que tingui lloc,
A proposta de la regidoria d’Obres i Serveis, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
asistents, acorda:
Primer: RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia que es transcriu literalment a continuació:
“Vista la resolució ECF/367/2008, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de les
subvencions d’estalvi i eficiència energètica en règim reglat, en el marc del Programa d’Estalvi i Eficiència Energètica, i
s’obre la convocatòria per a l’any 2008.
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Atès que l’Ajuntament de Torelló vol sol.licitar una subvenció a l’Institut Català de l’Energia dintre de l’esmentada
convocatòria, per l’adequació de l’enllumenat exterior per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica dels quadres I, BK, i
AN de “La Cabanya”.
Donat que per presentar la sol.licitud cal aportar un acord de sol.licitud de l’òrgan competent,
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix l’article 21 de la Llei 7/1985 de
bases de règim local legislació vigent en matèria de règim local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que
s’aprova el text refós de la llei municipal de règim local de Catalunya,
HE RESOLT
Primer.- SOL.LICITAR a l’Institut Català de l’Energia una subvenció dintre de la convocatòria de subvencions
esmentada per l’adequació de l’enllumenat exterior per millorar l’estalvi i l’eficiència energètica dels quadres I, BK, i
AN de “La Cabanya”.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Miquel Franch i Ferrés, perquè presenti la sol.licitud
en nom de l’Ajuntament.
Tercer.- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la propera sessió que tingui
lloc.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’Institut Català de l’Energia i als departaments d’Intervenció i d’Obres i
Serveis de l’Ajuntament.”
Segon.- NOTIFICAR la present resolució a l’Institut Català de l’Energia i als departaments
d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.
9.- ADOPCIÓ DEL COMPROMÍS DE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA L’ANY 2009, PER AL
COFINANÇAMENT DEL PROJECTE DE MILLORA AMBIENTAL DEL RIU GES:
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la prposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent el resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 13 (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

ACORD:
Atès que l’ajuntament ha sol.licitat una subvenció a l’Agència Catalana de l’Aigua en
concepte de “projecte de millora ambiental del riu Ges entre la via del tren i uns metres
avall del pont de Malianta”, d’acord amb la resolució MAH/1669/2008, de 16 de maig,
Atès que l’esmentada resolució estableix, entre d’altres, l’obligació d’aportar un justificant
de cofinançament de l’actuació d’un mínim del 30 % del total del pressupost (inclòs l’IVA
de la totalitat del projecte subvencionat i el benefici industrial de la part corresponent al
30 %),
A proposta de la Regidoria d’Obres i Serveis, el Ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- ADOPTAR el compromís de preveure al pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici
2009 una partida per tal de fer front al cofinançament del “projecte de millora ambiental
del riu Ges entre la via del tren i uns metres avall del pont de Malianta”, amb un import
de 12.506,30, que corresponen al 30 % del total del pressupost de l’actuació esmentada.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, així com als
departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.
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10.- APROVACIÓ D’UN CONVENI AMB EL BISBAT DE VIC, PER AL MANTENIMENT DE L’ENTORN
DEL SANTUARI DE ROCAPREVERA:
ACORD:
Vista la minuta de conveni i trobada conforme,
Atès que la seva signatura és necessària per a continuar donant un correcte
manteniment a l’entorn del santuari de Rocaprevera,
Malgrat que el Ple, mitjançant acord de 30 de juny de 2008, va delegar a la Junta de
Govern Local l’aprovació de convenis, però en el cas que ens ocupa, es tracta de
comprometre consignacions pressupostàries d’exercicis futurs, competència que s’escau
en el Ple municipal,
El ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni per al manteniment de l’entorn del Santuari de
Rocaprevera, entre l’Ajuntament de Torelló i el Bisbat de Vic, Parròquies de Torelló,
d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, indistintament, el Sr. Miquel
Franch i Ferrés, Alcalde i els Srs. Jaume Vivet i Soler i David Forcada i Rifà, regidors d’Obres
i Serveis, per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura del
conveni aprovat.
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
El text del conveni aprovat és el següent:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL BISBAT DE
VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ, COMISSIÓ PARROQUIAL DE ROCAPREVERA.
A Torelló, el dia

d’octubre de 2008.
ES REUNEIXEN

D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, i els
Srs. DAVID FORCADA I RIFÀ i JAUME VIVET I SOLER, regidors d’Obres i Serveis de la mateixa
Corporació, que actuen en el seu nom i representació.
I de l’altra banda el Sr. JOAN TORRA i BITLLOCH, major d’edat, amb DNI núm. 39.306.198-A, que
actua en nom i representació de BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ, del qual en depèn
l’entitat COMISSIÓ PARROQUIAL DE ROCAPREVERA, inscrita al registre d’entitats d’aquest Ajuntament
amb el número 24, amb domicili al Santuari de Rocaprevera de Torelló.
Assistits pel Sr. JAUME MANAU I TERRÉS, Secretari general 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.
Que el BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ és representant de la COMISSIÓ PARROQUIAL
DE ROCAPREVERA que té al seu càrrec el manteniment del Santuari de Rocaprevera a Torelló.
Què l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en el nostre municipi.
Que aquesta entitat reuneix tots els requisits que es contemplen a les disposicions indicades en el paràgraf
primer per a la signatura de convenis amb aquesta Corporació,
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Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb els següents:
PACTES
Primer.- L’Ajuntament de Torelló i el BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ estableixen un
conveni de col·laboració l’objecte del qual és el manteniment de l’entorn del santuari de Rocaprevera.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A una aportació econòmica anual per part del Departament d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de
Torelló, que per l’any 2009 serà el resultat de sumar, a la quantitat de 1.093,21€, l’increment que hagi
experimentat l’Índex dels Preus al Consum (a partir d’ara IPC) a Catalunya que surti publicat el dia 10 de
gener de 2009 i que farà referència al del mes de desembre de 2008.
Per als anys següents s’aplicaran els increments anuals, en la mateixa proporció en què s’incrementi l’IPC
real a Catalunya que surti publicat al mes de gener en referència al del mes de desembre de l'any
anterior. 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 BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES
DE TORELLÓ 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 presentar-se l’entitat en concurrència competitiva.
Tercer.- El BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ es compromet a:
A. Mantenir degudament endreçat l’entorn del Santuari de Rocaprevera i condicionar i mantenir els
camins que porten al Santuari i al Puig de les Tres Creus
B. Participar en la vida social i cultural del municipi.
C. 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 del BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ
• Els regidors d’Obres i Serveis de l’Ajuntament de Torelló.
• Un tècnic del departament d’Obres i Serveis.
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 vigència fins el 31 de desembre de 2011.
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
Miquel Franch i Ferrés

Els regidors d’Obres i Serveis
David Forcada i Rifà
Jaume Vivet i Soler

Pel BISBAT DE VIC, PARRÒQUIES DE TORELLÓ,
Joan Torra i Bitlloch
Davant meu,
El Secretari de l’Ajuntament de Torelló
Jaume Manau i Terrés
Segon.- FACULTAR tan àmpliament com en dret sigui necessari, indistintament, l’Alcalde,
Sr. Miquel Franch i Ferrés, i els regidors d’Obres i Serveis, Sr. Jaume Vivet i Soler i Sr. David
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Forcada i Rifà, per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura
del conveni aprovat.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les parts interessades.

Abans d’iniciar el segÜent punt de l’ordre del dia, el Sr. Jaume Vivet demana permís al
Sr. Alcalde per absentar-se de la sala, pel fet que, segons diu, està directament afectat
per aquest tema.
Amb el permís del president, s’absenta de la sala i de la sessió, el Sr. Jaume Vivet, quan
són les vuit i divuit minuts del vespre.
11.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS FORMULADES I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PROJECTE CONSTRUCTIU PER A LA DEFENSA DEL MARGE ESQUERRE DEL RIU TER A LA ZONA
INDUSTRIAL DE MATABOSCH-PONT DE CONANGLELL:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Nosaltres celebrem que finalment es desencallin alguns dels
temes que queden pendents en el polígon Matabosch i ens satisfà especialment veure
que s’han acceptat aquestes al·legacions que en el seu moment –l’any 2007- va fer
arribar el Grup de Defensa del Ter i que fa, tal com consta a la proposta, que d’alguna
manera fent les obres d’aquest mur, es permeti la construcció d’un camí que ens
permetrà seguir el curs del riu i fer-ho, d’alguna manera, sense passar pel mig d’un
polígon, que sempre és diferent i, per tant, d’alguna manera continuen aquestes
polítiques que defensem sempre, d’apropar el riu als torellonencs i a la gent que ens
visita.
SR. MIQUEL FRANCH: Com veieu, aquest tràmit es fa amb bastant retard. Aquest retard
no és imputable a l’ajuntament; algunes d’aquestes al·legacions es varen presentar a
l’Agència Catalana de l’Aigua, que no els va respondre i l’ajuntament entenem que la
no resposta segurament obeïa a què hi havia altres temes molt més prioritaris. Posats
en contacte amb l’Agència Catalana i després d’insistir bastant, vàrem quedar que
aquestes al·legacions les respondrien conjuntament i tot i que les responem nosaltres,
l’Agència Catalana està al corrent del que avui s’aprovarà en aquest ple i ara només
ens caldria comunicar-ho a totes les persones que han formulat al·legacions i als
propietaris de les finques de l’àmbit de Matabosch; i aquí és on ve la complicació,
perquè com sabeu, això es va començar a desenvolupar l’any 2004; des d’aleshores
fins ara, hi ha hagut molts canvis de propietari i això comportarà una dificultat de
gestió important. I encara ens faltarà que l’Agència Catalana ens doni l’autorització
per a l’inici de les obres i això no passarà dins d’aquest any, segur, perquè el tràmit,
amb exposicions públiques incloses, és llarg. Finalment, es procedirà a la fase de
licitació i adjudicació de les obres i notificació a tots els propietaris de les finques les
despeses d’urbanització de la fase III –que ja quedaven contemplades al projecte
inicial- i que hauran de servir per assumir el cost d’aquesta escullera.
Coincideixo en què ha estat un tràmit laboriós, complex i que finalment s’està
acabant; ha estat necessari canviar diverses vegades el projecte; però finalment
l’Agència Catalana de l’Aigua va ser sensible amb la situació que hi havia, amb les
alçades i els nivells de possibles inundacions i, per tant, tot i que hem tardat temps
penso que fem un pas endavant i suposo que dins l’any vinent es podrà tirar endavant.
ACORD:
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Atès que el Ple de l’ajuntament en sessió ordinària del dia 27 de novembre de 2006 va
aprovar inicialment el Projecte constructiu per a la defensa del marge esquerre del riu Ter
a la zona industrial Matabosch-Pont de Conanglell d’aquest terme municipal, redactat
pel tècnic Iván Iglesias Gutierrez, amb un pressupost d’execució per contracte de:
1.085.436,96 euros, sense IVA, d’acord amb allò establert al conveni de col·laboració
signat entre l’ACA i aquest Ajuntament a què s’ha fet referència anteriorment.
Atès que d’acord amb els articles 87.6 i 113.2 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, l’acord d’aprovació inicial del
projecte es va sotmetre a informació pública mitjançant la publicació dels edictes al
Butlletí Oficial de la Província núm. 290, data 05/12/06, i al tauler municipal d’anuncis pel
període comprès del 06/12/06, al 08/01/07, pel termini d’un mes de durada.
Atès que en data 14 de desembre de 2006, registre de sortida núm. 3913, es va notificar
aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua, (ACA) en qualitat d’Administració
redactora del projecte, al Departament d’Intervenció de l’ajuntament, i als propietaris de
les finques de l’àmbit del Pla parcial Matabosch o als compradors, en compliment del
Punt Sisè del referit acord de Ple.
Atès que el pressupost d’execució per contracte a què es fa referència en el primer
paràgraf, data de l’any 2006, és necessària la seva actualització havent-se fixat un
pressupost d’execució per contracte que ascendeix a la quantitat de 1.161.417,55 €
sense IVA.
Atès que en el període d’exposició pública s’han presentat les tres al·legacions següents:
Al·legació núm. 1: En data 12 de gener del 2007, registre d’entrada 259, signada per
Taller Mecànic Vivet SL, Coma Construccions Mecàniques SA, Terpolar Aïllaments SL i
Miquel Boronat SL.
Al·legació núm. 2: En data 12 de gener del 2007, i número de registre d’entrada 258,
signada per Josep Roquet Vilaregut, en representació de Procesos y Soluciones SL.
Al·legació núm. 3: En data de 12 d’abril del 2007, amb número de registre d’entrada
2233, signada pel Grup de Defensa del Ter.
Vist l’informe emès pels serveis territorials de data 14 d’abril de 2008.
A proposta de l’àrea d’urbanisme, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels quinze
membres assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, acorda:
Primer.- DESESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS SEGÜENTS:
Al·legació número 1, presentada per Taller Mecànic Vivet SL, Coma Construccions
Mecàniques SA, Terpolar Aïllaments SL i Miquel Boronat SL., en què exposen el següent
contingut:
-

-

El projecte de l’escullera de protecció, inclou uns trams transversals de mur a
l’alçada del pont de Conanglell. Si aquests murs han de servir per protegir el pont,
s’ha de considerar que l’obra és d’interès general, per la qual cosa aquest cost ha
de ser finançat per l’administració.
La finca resultant núm. 13 del projecte de reparcel.lació del pla parcial, qualificada
d’equipament públic, segons el projecte, no té mur, perquè s’hi ha de construir una
planta potabilitzadora d’aigua, i si en cal ja es farà amb la construcció de la
instal.lació. Per tant, cas de què en el futur s’hagi de construir, el seu cost no haurà de
ser assumit pels propietaris de les parcel.les.

Hem de dir que es DESESTIMA, donat que, respecte el primer punt, entenem que el que
s’apunta no és cert, tota vegada que les proteccions paral·leles al riu o perpendicular a
ell, no es realitzen exclusivament per protegir elements determinats o el pont en concret,
sinó que són mesures generals per eliminar els riscos provocats per l’aigua, i evitar que
s’erosionin les terres dels marges.
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Pensar que un mur que tapa dos ulls d’un pont, ha de servir per protegir-lo, tècnicament
és un contrasentit, tota vegada que el mur retindrà l’aigua i en qualsevol cas el
perjudicarà, és més adequat pensar que un pont lliure d’obstacles es comporta millor en
cas d’avinguda. Sens dubte la mesura prevista ha de servir per altres objectius que els
que afecten el pont.
Respecte al segon punt de l’al·legació, que fa referència a afegir més obres en un futur al
mur de defensa, i que aquestes obres puguin imputar-se als propietaris, hem de fer
constar el projecte és “Projecte constructiu per a la defensa del marge esquerre del riu Ter
a la zona industrial Matabosch-Pont de Conanglell”. Ni és una primera fase d’un projecte
més gran, ni consta que s’hagi de completar cap més altre obra dintre d’aquest tram.
Per tant entenem que no hi ha previsió de fer més obra a càrrec dels propietaris.
Al·legació número 2, presentada per Josep Roquet Vilaregut, en representació
Procesos y Soluciones SL. en la qual exposa el següent contingut:
-

de

Com a possible propietari afectat pel projecte de defensa del riu Ter a la zona de
Matabosch, quina serà la repercussió econòmica que tindrà aquesta obra per
cadascun dels propietaris, reservant-se el dret a fer al.legacions quan es coneguin els
costos.

Aquest és un tema merament econòmic que no incideix sobre la idoneïtat del projecte,
en qualsevol cas és un tema que s’haurà de resoldre amb la liquidació definitiva del
projecte de reparcel.lació que resta obert fins a l’execució d’aquest mur de defensa,
com a última fase de la urbanització, i així ha estat consignada a les escriptures de
propietat de les finques com una càrrega, fins que es liquidi amb l’execució de la
defensa.
No es pot manifestar que es desconeix el que s’imputarà a cada propietari, tota vegada
que s’ha publicat l’aprovació del projecte amb el pressupost de les obres, i s’ha
comunicat a tots els propietaris, que a la vegada coneixen el coeficient de participació
de les seves parcel.les resultants, establertes en el projecte de reparcel.lació. Per tant
cadascú pot calcular aproximadament el cost de repercussió.
Així doncs, hem de dir que es DESESTIMA l’escrit, perquè no és una al.legació, ni és
discuteix el projecte aprovat.
Segon.- ESTIMAR PARCIALMENT L'AL·LEGACIÓ SEGÜENT:
Al·legació número 3, signada pel Grup de Defensa del Ter, en la qual exposa el següent
contingut:
-

L’administració actuant en el tràmit d’aprovació del projecte, és l’Ajuntament de
Torelló, tot i que el projecte hagi estat encarregat per l’ACA a un equip extern. Per
tant les al.legacions sobre el projecte han de ser, al meu modest entendre
adreçades i contestades per l’Ajuntament.

L’esmentada Agència, en data de 23 de maig del 2007, remet a l’ajuntament de Torelló
un escrit acompanyat de les al.legacions fetes pel Grup de Defensa del Ter, davant seu,
“...perquè les tingueu en compte en la tramitació de l’esmentat projecte.” Per tant es
referma l’opinió de què ha de ser l’ajuntament de Torelló, com administració actuant qui
estimi o no les al.legacions presentades.
Aquesta al.legació consta de dos apartats, el primer que fa referència al propi disseny del
mur, i que avaluem a continuació, i el segon (entrat a posterioritat), a la necessitat de
respectar la zona de la verneda existent a sota la resclosa, fins a gairebé 100 m, ja que es
tracta d’un hàbitat d’interès comunitari i prioritari, protegit.
Respecte al seu contingut, hem de dir que:
En primer lloc, l’al·legació fa esment de què des del Grup de Defensa del Ter, no entenen
com l’ACA va autoritzar un polígon industrial en una zona inundable. És evident que

18

desconeixen que aquest pla parcial va ser aprovat a l’any 1998, quan encara no estava
establert el pla d’inundabilitat.
S’ha de fer constar també que aquest mur és una càrrega d’urbanització, establerta en
el projecte de reparcel.lació, i no l’ha de pagar l’administració sinó els propietaris del pla
parcial.
Respecte a la proposta de millorar l’obra, es considera encertada la idea del Grup de
Defensa del Ter d’aprofitar la construcció del mur de contenció a la zona del polígon
industrial de Matabosch per habilitar, a la zona superior del mur, un camí per fer a peu
que permeti resseguir el curs del riu Ter sense haver de passar pel mig del polígon
industrial, i que suposi completar un itinerari des de la zona de La Bardissa fins a la zona
del Pelut.
Entre el punt 0,200 i el punt 0,600 del mur projectat, on hi ha la rampa de coronació del
mur, l’amplada del terreny afectat permet que aquest mur presenti una amplada a la
part superior de 3,00 m., que permet sense cap problema l’habilitació del pas per a
vianants, amb les baranes de seguretat adequades, que en qualsevol cas s’hauran de
col.locar, com obra complementària del projecte.
Entre el punt 0,000 i el punt 0,200, en canvi, la distància entre el polígon industrial i el canal
de derivació associat a la resclosa de Matabosch és reduïda i això fa que l’amplada
prevista al projecte a la part alta del mur sigui d’1,50 m., que es considera justa per
habilitar un itinerari per a vianants.
Per això en aquest tram es proposa que des de la zona verda que es troba situada just al
punt en què s’estreny l’espai situat entre el mur i el canal industrial, el camí Vora-Ter es
desviï travessant aquesta zona verda per enllaçar amb el pont de la colònia Ymbern, ja
que de continuar el camí arran de mur, tampoc es pot unir amb l’entrada del pont,
perquè el tall sobtat sobre el riu ho impedeix.
Evidentment aquesta solució comporta arranjar aquesta zona verda (ara molt poc
cuidada), perquè serveixi com a punt de descans de la passejada, d’informació amb
plafons, etc, que sigui tant un punt d’entrada a la vora del riu, com un petit espai
intermedi entre l’espai protegit de ribera i l’antiga colònia del Pelut.
També s’haurà de vetllar, perquè aquest espai, que limita amb el tancament perimetral
del polígon industrial, i tal com està dissenyat en el projecte, no s’hi acumulin residus i
altres materials provinents de les indústries adjacents.
En qualsevol cas, des de l’Ajuntament de Torelló considerem que és tècnicament possible
habilitar aquest pas fins a l’accés al pont del Pelut, amb la proposta esmentada en
aquest document, des d’on l’itinerari tindria continuïtat pel GR-210 Camí Vora Ter.
Com a conclusió, hem de dir que S’ESTIMA en part l’al.legació, en el sentit de què caldrà
contemplar, com a obra complementària al projecte, l’adequació d’un pas de vianants
a la part superior del mur i l’arranjament de l’esmentada zona verda situada a l’alçada
de la resclosa per a punt d’informació i descans entre la zona protegida del riu i la
colònia Ymbern.
Pel que fa al segon punt, de protecció durant les obres de la verneda situada aigües
avall de la resclosa per a ser un hàbitat protegit, s’ha d’entendre que aquesta protecció
ja es durà a terme, perquè esta fora de la zona del mur. Tot i això, S’ESTIMA l’al.legació, en
el sentit de què quedi constància a l’empresa adjudicatària de les obres de què no es
podrà afectar aquesta zona durant el procés d’execució.
Tercer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Projecte constructiu per a la defensa del marge
esquerre del riu Ter a la zona industrial Matabosch-Pont de Conanglell d’aquest terme
municipal, redactat pel tècnic Iván Iglesias Gutierrez, amb un pressupost d’execució per
contracte de: 1.161,417,55 euros, sense IVA, d’acord amb l’increment del 7 % per a la
seva adequació als valors actuals, tenint en compte les consideracions reflectides en el
cos d’aquesta proposta i que concretament són:
Primera.- Caldrà contemplar, com a obra complementària al projecte, l’adequació d’un
pas de vianants a la part superior del mur, inclosos els elements de protecció i
senyalització (formarà part del sender GR-210).
Segona.- caldrà preveure, com a obra complementària del projecte, l’arranjament i
senyalització de la zona verda situada a l’alçada de la resclosa, entre la zona protegida i
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el carrer, per a punt d’informació i descans entre la zona protegida del riu i la colònia
Ymbern.
Tercera.- En el plec de condicions del concurs per a l’adjudicació de l’obra, haurà
d’establir-se que l’empresa adjudicatària de les obres no podrà afectar la zona de
protecció del riu (en concret la zona de la verneda des de la resclosa fins a uns 100 m.
aigües avall), ni amb acumulació de materials ni coma zona de pas per a maquinària,
durant el procés d’execució de l’escullera.
Quart.- PUBLICAR l’edicte de l’acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis
de l’ajuntament.
Cinquè.- NOTIFICAR-HO a l’Agència Catalana de l’Aigua, a les persones que han
formulat al·legacions, al Departament d’Intervenció de l’ajuntament, i als propietaris de
les finques de l’àmbit del Pla parcial Matabosch.
Sisè.- SOL·LICITAR autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua, per l’inici de les obres,
una vegada aprovat el projecte.
Setè.- FACULTAR l’alcalde de l’Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
Quan són les vuit i vint-i-quatre minuts, i un cop adoptat el precedent acord, es
reincorpora a la sala i a la sessió el Sr. Jaume Vivet.
12.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL LA CREU I PER ERROR MATERIAL.
INTERVENCIONS:
SR. LLUÍS BASSAS: Com sabeu el Consell Comarcal va aprovar que una de les dues
residències que té previst construir a la comarca per a la gent gran, es farà a Torelló,
perquè prèviament havíem fet una oferta de cedir uns terrenys a La Creu I. El
problema està en què quan s’estava preparant la documentació per fer la cessió
definitiva dels terrenys, es varen adonar que hi havia un error: quan tot el poble té una
edificabilitat d’un metre de sostre per un metre de terreny, aquí hi havia un 0,6,
segurament per una qüestió de transcripció i això no hagués permès arribar al total de
sostre que es pot fer per a la residència en els quatre mil i escaig metres que se
cedeixen.
Es tracta de corregir aquest error per tal que a l’hora d’edificar no hi hagi dificultats i
que es puguin construir tots els metres de residència que es pretenen.
ACORD:
Atès que la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana de Torelló, aprovat i publicat el
20 de desembre del 1999, va preveure dintre de les previsions de creixement un àmbit de
sòl urbanitzable delimitat, anomenat La Creu I.
Atès que aquest pla parcial va iniciar el seu procés de tramitació a l’any 2.000, aprovantse inicialment el setembre del 2001, i definitivament el 25 de febrer del 2002.
Atès que en el pla parcial s’estableix una zona d’equipament públic, de 4.666 m2 de
superfície, sense que s’establís quin tipus d’equipament s’hi havia d’ubicar. El Consistori
Municipal, ha decidit cedir al Consell Comarcal d’Osona aquesta finca per tal que hi
construeixi una residència per a la tercera edat i la gestioni, dintre dels seus programes
socials.
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Atès que preparant la documentació per la cessió esmentada, s’ha detectat que en els
articles que fan referència al sistema d’equipaments públics, de la normativa urbanística
del pla parcial, apareix com a índex d’edificabilitat el 0,6 m2 sostre /m2 sòl, i aquest
coeficient no s’ajusta al que preveu el pla general de Torelló per a tot el municipi.
Vista la Modificació puntual del Pla Parcial “LA CREU I” redactat pels Serveis Tècnics
Municipals, en data 15 d’octubre de 2008, perquè es canviï el coeficient d’edificabilitat
de l’equipament públic, pel que regeix per a tots els equipaments del municipi.
A proposta de l’àrea d’urbanisme, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents i,
en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del Pla Parcial “LA CREU I”
redactat pels Serveis Tècnics Municipals, en data 15 d’octubre de 2008, per tal d’esmenar
l’error material del coeficient d’edificabilitat de la parcel·la d’equipament públic, en
base a les especificacions següents:
Documents a modificar del Pla Parcial
S’ha de suprimir de la pàgina 18 de la memòria del pla parcial, el text corresponent a
l’apartat 1 de l’article 8 de les ordenances reguladores, següent:
1. L’edificabilitat màxima sobre la parcel.la serà la de 0,6 m² de sòl.
S’ha d’incorporar a l’article 9 de la pàgina 18, el nou text, idèntic al paràgraf del punt 1
de l’article 59 de la normativa urbanística del pla general, amb el contingut següent:
1). L’edificabilitat màxima sobre la parcel.la (d’equipaments) serà la d’1 m² de
sostre per cada m² de sòl. Quan es trobin situats en sòl urbà, l’edificabilitat
s’ajustarà a les condicions urbanístiques de l’entorn, a més de les necessitats
pròpies de cada equipament.
Així doncs s’esmenarà del Pla Parcial, la següent documentació:
A. DOCUMENTACIÓ ESCRITA:
• L’esmentat article 9 de la pàgina 18 de les ordenances reguladores del pla
parcial.
B. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
No s’ha d’esmenar cap plànol
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari El
Periódico i al tauler d’edictes de la Corporació Municipal. L’expedient estarà a disposició
de qualsevol persona que el vulgui examinar a les oficines de l’Ajuntament, departament
dels serveis Tècnics, ubicades al carrer Ges d’Avall, núm. 5, 1r. pis, en horari de: 10 a 14
hores, per tal de formular si és el cas, les al·legacions que estimin pertinents.
Tercer.- COMUNICAR l’acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per tal
de sol·licitar l’informe a què fa referència l’article 85.1 del TRLUC.
13.- APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, RELATIU A LA REALITZACIÓ D’UNS TALLERS DE TEATRE ALS CENTRES
D’ENSENYAMENT SECUNDARI DEL MUNICIPI DE TORELLÓ:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Voldríem comentar que, si en altres ocasions es considera oportú,
quan se signin convenis d’aquest tipus, es procuri incloure-hi també els alumnes del PTT
o d’accés a cicles formatius, sempre que sigui possible; de la mateixa manera que el
conveni parla d’instituts i, per tant, també hi hem posat els altres centres que
imparteixen estudis de secundària i creiem que seria bo que aquests alumnes també
s’hi poguessin acollir.
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ACORD:
Vista la minuta de conveni i trobada conforme,
Atès que la seva signatura interessa a les dues parts
Atès que el Ple, mitjançant acord de data 30 de juny de 2008, va delegar l’aprovació de
convenis a la Junta de Govern Local,
El ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració, entre l'Ajuntament de Torelló i la
Diputació de Barcelona, per a la realització d'uns tallers de Teatre als centres
d'ensenyament secundari del municipi de Torelló, durant el curs 2008/2009, d’acord amb
el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, indistintament, el Sr. Miquel
Franch i Ferrés, alcalde de Torelló i la Sra. Flora Vilalta i Sospedra, regidora d'Educació, per
al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura del conveni
aprovat.
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
El text del conveni aprovat és el següent:
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i la Diputació de Barcelona relatiu a la realització
d’uns Tallers de Teatre als Centres d'Ensenyament Secundari del Municipi de Torelló corresponent al curs
escolar 2008/2009
ENTITATS QUE INTERVENEN
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Il.lm. Sr. José Manuel González Labrador, en qualitat de
President delegat de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona, i facultat d’acord amb la Refosa núm.
1/2008, sobre delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents
del Ple, publicada al BOPB núm. 122, de data 21 de maig de 2008; assistit pel secretari delegat, Sr. Jaume
Miralles i Via, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la corporació de data 23 de
gener de 2008, publicat al BOPB núm. 39 de data 14 de febrer de 2008.
AJUNTAMENT DE TORELLÓ, representat per l'Il.lm Sr. Miquel Franch i Ferrés, l’alcalde de l’Ajuntament de
Torelló, degudament autoritzat per aquest acte, assistit pel Secretari de la corporació, Sr. Jaume Manau i
Terrés.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
L’objecte d’aquest document és la formalització d’un conveni entre les entitats signants per a la realització de
Tallers de Teatre dirigits a alumnes d'ensenyament secundari del municipi de Torelló.
Atès que l’Ajuntament de Torelló i la Diputació de Barcelona tenen interès en la creació d’uns Tallers de
Teatre dirigits a l’alumnat dels instituts d'ensenyament secundari del municipi de Torelló.
Atès que els objectius perseguits amb la creació d'aquests Tallers de Teatre són els següents:
a)
El desenvolupament personal dels nois i noies que participen en el taller de teatre i l’experiència no
quotidiana amb els altres.
b)
Contribuir a la formació personal dels alumnes a través de la creació d’un espectador amb esperit
crític i d’opinió.- Desenvolupament de l’observació, la comunicació i l’adaptació.- Saber expressar-se
correctament en qualsevol situació.- Exercitació de la imaginació i els seus recursos.- Exercitació de la
voluntat i la disciplina.- Constatació dels resultats del treball personal.- Despertar l’interès del jove cap a
manifestacions artístiques.- Maduració d’un treball en equip.
c)
Fomentar la cultura teatral, tot valorant positivament el que aquest art significa per al
desenvolupament d'una personalitat creativa realitzada en equip.
d)
Reconeguda la importància de l’educació no formal com a complementària als estudis formals
establerts; col·laborar en la creació de programes d'activitats extraescolars que estimulin la participació dels
alumnes en les activitats no acadèmiques dels centres, bo i propiciant canals de participació activa.
Atès que entre les finalitats de l'Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona hi figura la promoció de les
arts de l'espectacle, així com la cooperació en la divulgació i suport a les activitats que dins l'àmbit dels seus
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objectius es duguin a terme per part d'altres administracions, tasca que realitza a través d’organismes com
l’Oficina de Difusió Artística.
En virtut de tot el que precedeix, les parts es reconeixen mútuament plena capacitat per aquest acte i
formalitzen el present conveni, segons els següents
PACTES
Primer.- L’Ajuntament de Torelló i la Diputació de Barcelona acorden la realització d'un Taller de Teatre
adreçat a l’alumnat dels instituts d’ensenyament secundari: IES Cirvianum, escola Rocaprevera i escola
Sagrats Cors.
El desenvolupament d’aquests tallers es regirà pels criteris pedagògics i organitzatius següents:
El taller es contemplarà com una activitat extraescolar.
La durada total del taller serà de 75 hores. Tindrà lloc entre l’octubre de l’any 2008 i el maig de
l’any 2009.
El nombre d'alumnes per cada taller estarà entre un mínim de 12 i un màxim de 18. En cas de no
arribar al mínim establert, caldrà comptar amb l’aprovació de la Diputació, perquè es pugui portar a terme.
Van destinats específicament als alumnes d'ESO i de Batxillerat, o nivells educatius similars.
Si es treballen textos seran específicament adaptats per a aquest tipus d'activitat.
En el desenvolupament del taller es treballarà: la desinhibició, l'expressió, la comunicació, la relació
amb els altres, la cohesió del grup, la participació, el treball creatiu, la capacitat d'organització, la
responsabilitat, així com altres elements que potencien la maduració d'un treball en equip, etc.
Es considera important per al bon acompliment dels objectius la presentació pública dels tallers en
el Teatre Municipal o espai professional similar del municipi, en format de dues funcions, una per als alumnes
del propi centre i una segona oberta al públic en general.
Segon.- Els tallers de teatre seran organitzats per la Diputació de Barcelona gestionats per l’empresa Brou
d’Arts Espai d’Arts Escèniques, guanyadora del corresponent concurs de gestió establert amb aquesta
finalitat.
Tercer.- La realització del/s taller/s al municipi de Torelló suposarà un cost total de sis mil vuit cents divuit
euros i cinquanta cèntims (6.818,50,- €) (IVA inclòs) per taller, destinat a cobrir les despeses de
professorat, coordinació, material, tasca de l’empresa gestora, etc. La col·laboració de l’Ajuntament de
Torelló es concretarà en els següents conceptes:
a)
Determinació dels centres d'ensenyament del municipi que han de participar i coordinació entre els
centres d'ensenyament i associacions de pares d'aquests centres i altres associacions que hi participin.
b)
Fer-se càrrec del 30% de la despesa total de l’activitat que es porti a terme en el seu municipi, la
qual cosa suposa una quantitat de dos mil quaranta-cinc euros i cinquanta-cinc cèntims (2.045,55,- €) (IVA
inclòs) ¹ per taller.
Aquesta quantitat serà abonada per l’ajuntament directament a l’empresa que gestiona el programa i es farà
en dos pagaments: un es tramitarà en el mes de gener i correspondrà al 80% de l’import que li pertoca a
l’ajuntament, és a dir, la quantitat de mil sis-cents trenta-sis euros i quaranta-quatre cèntims (1.636,44,- €) ¹
(IVA inclòs) per taller; i el segon pagament per un import del 20% restant, és a dir, quatre cents nou euros i
onze cèntims (409,11- €) ¹ (IVA inclòs) per taller, que l’ajuntament liquidarà una vegada finalitzat el taller,
prèvia presentació de la factura corresponent.
c)
Cessió del Teatre Municipal o espai professional similar destinat a la presentació pública dels
resultats dels Tallers, dotant-los dels serveis tècnics de llum i so i els serveis de sala i seguretat necessaris
durant el temps de muntatge, assaig, representació i desmuntatge de cada representació.
d)
Col·laborar en totes aquelles campanyes de publicitat, promoció i difusió que es portin a termes en
relació a l’activitat objecte del present conveni.
e)
Vetllar pel compliment dels compromisos presos pels centres d'ensenyament del seu municipi per
al bon desenvolupament de l'activitat, fent el seguiment del projecte a través dels responsables dels IES, els
responsables de l’ODA i de l’empresa gestora dels tallers de teatre.
Quart.- Igualment l’Ajuntament de Torelló tindrà cura d'arribar als acords necessaris amb els centres
d'ensenyament del seu àmbit per tal que aquests es comprometin a:
a)
Designar un professor responsable de la coordinació i informació entre el professor de teatre i el
personal del centre que en pugui tenir relació (inclòs l'AMPA).
b)
La inserció del taller en el calendari general d'activitats. Especialment la coordinació de les dates de
la Mostra per evitar la coincidència amb la dels exàmens, viatges d’estudi, etc.
c)
La cessió d'espais del centre (aules grans i sense obstacles) per a poder realitzar correctament les
classes i els assaigs, que hauran de reunir unes condicions climàtiques i acústiques correctes per al
desenvolupament de l'activitat.
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d)
La cessió d'un magatzem o espai on es pugui guardar el material del taller (aparell d’àudio, vestuari,
utillatge, etc.)
e)
Col·laborar en totes les tasques de promoció de la representació pública de l'espectacle resultant
de cada taller
f)
Facilitar un full d'autorització del centre, signat pel seu director, que inclogui tota la durada del
Taller en el centre escolar, els assaigs, les representacions públiques i el corresponent desplaçament.
Cinquè.- La Diputació de Barcelona es compromet a:
a)
Organitzar el taller de teatre, segons els requisits contemplats al primer pacte.
b)
Vetllat per una bona direcció pedagògica i artística i establir les línies metodològiques i continguts
generals dels tallers.
c)
Mantenir la relació necessària amb l’Ajuntament per a dur a terme l’activitat adientment.
d)
Realitzar el seguiment del projecte i vetllar, perquè l’empresa gestora acompleixi les seves funcions:
la realització dels tallers a càrrec de professionals competents (llicenciats en Art Dramàtic de l’Institut del
Teatre) que haurà de contractar, realitzar les reunions necessàries per al bon funcionament de l’activitat,
facilitar elements escenogràfics, d’utilleria, vestuari, etc. per a les obres que es representin, organitzar la
presentació pública del taller en el teatre municipal o espai similar que designi el propi ajuntament (en cas
que es realitzi una Mostra Comarcal la Diputació també participarà en l’organització conjuntament amb el
Centre i l’Ajuntament que aculli la Mostra); i, finalment, enregistrar en vídeo els tallers i presentar una
memòria explicativa de l’activitat.
e)
Fer-se càrrec del 70% de la despesa total de l’activitat que es porti a terme en el municipi de
referència, la qual cosa suposa una quantitat de quatre mil set-cents setanta-dos euros i noranta-cinc cèntims
(4.772,95,- €) ¹ (IVA inclòs), per taller. Aquesta despesa es farà a través del contracte que se signarà amb
l’empresa adjudicatària del contracte “Tallers de teatre per a secundària”.
Sisè.- Aquest conveni quedarà sense efecte per:
. Acompliment del termini pactat.
. Causa de força major.
. Impossibilitat sobrevinguda de realitzar la finalitat del conveni.
. Per incompliment manifest d'alguna de les parts signants.
. Per qualsevol de les causes establertes per la llei.
Setè.- Règim jurídic instrumental.
1. Arts. 31.2 i 36.1 i 2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local LRBRL), i
l’article 92 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 (LMC).
2. Art. 10 i 57 LBRL, i 144.c) i 150 LMC, que, a banda de reflectir els deures de col·laboració i cooperació
recíproca que vinculen totes les administracions públiques locals, estableixen clarament la possibilitat que
aquests deures s’instrumentin a través de convenis interadministratius.
3. Art. 303 a 311 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya (ROAS),
aprovat per mitjà del Decret 179/1995, de 13 de juny, que desplega el règim jurídic dels convenis
interadministratius que poden subscriure els ens locals.
Vuitè.- El present conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura fins el 31 de juliol de
l’any 2009.
I en prova de conformitat les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data que
s’assenyalen”.
Barcelona,
Per l’ajuntament de Torelló
L’alcalde
Miquel Franch i Ferrés
El secretari
Jaume Manau i Terrés

Per Diputació de Barcelona
El president delegat de l’Àrea de Cultura
José Manuel González Labrador
El secretari delegat
Jaume Miralles Via
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14.- APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER AL 2009:
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Nosaltres ens felicitem per aquest calendari, perquè preveu el
fraccionament en el pagament de l’IBI, en dos terminis; és una demanda que hem
anat fent ja des de l’altre mandat; posem damunt de la taula que també podríem
aplicar-ho a altres impostos. Arriba tard –també ho hem de dir-; l’equip de govern va
agafar el compromís amb el nostre suport a les ordenances que es fes difusió de la
possibilitat de fer el pagament d’una forma fraccionada al llarg de l’any; no s’ha fet;
ho hem anat demanant i se’ns ha dit que ja es faria, però no s’ha fet, però en aquest
calendari de cara al 2009 ja hi surt reflectit i ho celebrem.
Tal com es va dir a la comissió informativa, la difusió es farà via correu electrònic, via
SMS i via web, per part de l’Organisme de Gestió tributària de la Diputació i també es
va comentar la possibilitat que es fes difusió des del mateix ajuntament. Nosaltres
animem l’equip de govern per tal que faci aquesta difusió i que la gent que no hagi
pogut facilitar les dades o que no tingui telèfon mòbil o correu electrònic o accés a
internet, també pugui accedir a aquesta informació.
ACORD:
Vista la proposta de calendari fiscal presentada per l’Organisme de Gestió Tributària per
a l’any 2009, a proposta de l’Alcalde, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- APROVAR el Calendari Fiscal per a l’any 2009 amb els conceptes i les dates que
tot seguit es relacionen:

44
47
73
03
01
01
11
12
13
16
41
44
73
47
44
73
47
01
02
10
44
73

Concepte
Taxa per ocupació de la via pública amb parades mercat
1er. trimestre
Taxa per utilització gimnàs pavelló 1er. trimestre
Taxa recollida deixalles mercat 1er. trimestre
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre béns immobles urbans (domiciliats) 1er.
Pagament
Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliats)
Taxa per recollida d’escombraries
Taxa per recollida d’escombraries comercials
Taxa per recollida d’escombraries industrials
Taxa servei de Cementiri Municipal
Taxa per entrada de vehicles
Taxa oc. via pública parades mercat 2on. trimestre
Taxa recollida deixalles mercat 2on. trimestre
Taxa per utilització gimnàs pavelló 2on. trimestre
Taxa oc. via pública parades mercat 3er. trimestre
Taxa recollida deixalles mercat 3er. trimestre
Taxa per utilització gimnàs pavelló 3er. trimestre
Impost sobre béns immobles urbans (domiciliats) 2on.
Pagament
Impost sobre béns immobles rústics
Impost sobre activitats econòmiques
Taxa oc. via pública parades mercat 4t. trimestre
Taxa recollida deixalles mercat 4t. trimestre

Data d’inici

Data final

05/01/2009

05/03/2009

05/01/2009
05/01/2009
02/02/2009

05/03/2009
05/03/2009
02/04/2009
01/06/2009

03/04/2009
03/04/2009
03/04/2009
03/04/2009
03/04/2009
03/04/2009
03/04/2009
03/04/2009
09/04/2009
02/07/2009
02/07/2009
16/07/2009

04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
04/06/2009
10/06/2009
02/09/2009
02/09/2009
16/09/2009
02/11/2009

04/09/2009
04/09/2009
02/10/2009
02/10/2009

05/11/2009
05/11/2009
02/12/2009
02/12/2009
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47

Taxa per utilització gimnàs pavelló 4t. trimestre

02/10/2009

02/12/2009

Segon.- NOTIFICAR el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
15.- APROVAR LA BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis, a
proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització de despesa d’import 25.956,16 €, aprovada
en el Ple de l’Ajuntament del dia 28 de juliol de 2008, per la pavimentació de la Ctra. del
Pelut, amb abonament a la partida 306-511-611.00.00 del vigent pressupost de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al departament d’obres i serveis.
16.- APROVACIÓ DE DESPESES:
ACORD:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i imports
que igualment s’indiquen:
Regidoria: Promoció econòmica.
Interessat: Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges
Concepte: Resta aportació any 2008
Import: 20.000,00 €
Partida: 204-721-467.00.00
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: SOREA S.A.
Concepte: Instal·lació de bomba submergible Grundfos tipus SP 125/4 de 50 CV a 230 V i
120 m³/h a 80 m.c.a., per la xarxa de subministrament d’aigua potable.
Import: 36.967,33 € (IVA a part)
Partida: 306-441-633.00.00
Projecte: 2008-2-306-6-1
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: SOREA S.A.
Concepte: Instal·lació de quadre elèctric pel control de les bombes a instal·lar de 50 CV
a 230 V amb variadors Wacon, per la xarxa de subministrament d’aigua potable.
Import: 33.011,25 € (IVA a part)
Partida: 306-441-633.00.00
Projecte: 2008-2-306-6-1
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: Excavacions Pons S.A.
Concepte: Pavimentació de la Ctra. del Pelut.
Import: 25.956,16 €
Partida: 306-511-611.00.01

Projecte: 2008-2-306-11-1
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Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als departaments de
l’Ajuntament que corresponguin.
17.- ACORD DE CESSIÓ D’UNA FINCA A L’INCASÒL, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
DE PROTECCIÓ OFICIAL DINS L’ÀMBIT DEL P.P. EL CASTELL I:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, pensem que és molt important
que s’aprovi aquest punt i els dos que segueixen i que suposen un pas més per tal que
Torelló pugui disposar d’habitatge protegit o de promoció pública. Torelló, com altres
municipis o potser més que altres municipis, arrossega dèficits en aquest sentit, pel que
fa a la promoció d’aquest tipus d’habitatge; uns dèficits que s’han de pal·liar –almenys
en una part- amb totes les promocions d’habitatges que ja s’han anat anunciant i que
a través dels plens anem fent els passos, perquè pugui ser una realitat i, d’altra banda,
en un moment com aquest, de crisi, és més necessari i més urgent que mai que
aquestes promocions tirin endavant i, si no, només cal demanar-ho a qualsevulla
parella que acaba de separar-se, a un pare o una mare que viu sol amb els seus fills o
a una parella que treballa, però un dels dos no té contracte fix, a les persones grans
que volen continuar vivint soles, però que en aquests moments estan en un habitatge
que no reuneix les condicions d’accessibilitat,... totes aquestes persones –que són
moltes- necessiten que fem aquest tipus d’habitatge i, -no ens enganyem! I tampoc
que no ens enganyin!- que en aquests moments hi hagi en el sector privat pisos i cases
en estoc, no vol dir de cap manera que aquestes persones podran accedir a aquests
habitatges. Per tant, continua essent tant o més necessari que des dels ajuntaments i
des de la Generalitat, tirem endavant habitatges d’aquest tipus, perquè aquests perfils
que hem citat, i d’altres, hi puguin tenir accés.
Nosaltres pensem que és encertat i així ho hem dit en altres ocasions- la política
d’ubicar aquest tipus d’habitatge en diferents zones del municipi, en plans parcials que
ja s’estan desenvolupant –no tindria cap mena de sentit desenvolupar espais
específics en què només s’hi volgués construir habitatge públic- i, evidentment, també
ens sembla bé que hi hagi les opcions de lloguer i les de compra. Uns habitatges que,
d’altra banda, i gràcies a la nova llei d’habitatge, no podran servir –com varen servir
en altres moments- per a l’especulació.
Esperem que dins de les possibilitats, es faci tot el que es pugui per tal que els terminis
d’execució de les obres siguin raonables i que el procés no s’allargui excessivament i,
evidentment, aquestes accions –tal com hem dit abans- el que hem de fer és anar-les
completant i complementant amb tota la feina que està desenvolupant i que
desenvoluparà l’oficina local d’habitatge.
Per tant, donarem suport a aquesta proposta i a les dues que venen.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres també hi donarem suport. Hem anat donant suport als
anteriors equips de govern i a aquest en les seves polítiques d’habitatge, sempre que
ha calgut hem fet el que creiem que havíem de fer, com l’aposta per tal que les
promocions d’habitatge públic fossin de lloguer, però estem contents de com es fan
les coses a Torelló en aquest àmbit de l’habitatge, amb les promocions públiques, amb
l’oficina local d’habitatge; apostant també pel servei de borsa de mediació i
ratifiquem el suport a l’equip de govern en aquest àmbit.
SR. MIQUEL FRANCH: Jo voldria afegir un parell de coses al que s’ha dit: avui fem la
cessió, però és que la cessió és obligatòria; el més important és que els habitatges que
farem a Torelló ja estan licitats i adjudicats i això és el que ha costat feina molt temps i
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ha estat necessari treballar molt al costat de la Direcció General d’Habitatge. Penso
que hem treballat colze a colze i d’aquí en traurem aquest fruit.
Ara mateix ja podem donar més informació: justament aquesta setmana passada
vàrem tenir una reunió en Lluís Bassas i jo mateix, amb una de les empreses que han
estat adjudicatàries de tres promocions d’habitatge, concretament la de La Creu I,
que ja ha començat, per fer 24 habitatges per a joves; la del Castell II, on s’ubicaran 27
habitatges de venda; i aquesta mateixa empresa, serà la responsable de construir 24
habitatges dotacionals que es faran a la zona de La Carrera. En aquest sentit, fins i tot
l’empresa ens va manifestar que pensa escurçar els terminis en què li han estat
adjudicades les obres.
A això cal afegir-hi que amb la fundació Família i benestar social també hem arribat a
un acord; aquest acord vol dir la construcció de 48 habitatges més al Pla Parcial El
Castell I i, a l’empresa PRHOSA, de la comarca, li han adjudicat 36 habitatges de
lloguer, també al Castell I; ena quest moment estan acabant el projecte executiu i ja
es podrà començar l’execució de les obres el més aviat possible.
I, com a novetat, es pot dir que dijous passat vàrem mantenir una entrevista amb
l’empresa Llar Unió Catalònia, SL, que és una empresa lligada a un sindicat i estem
intercanviant informació per arribar a la signatura del corresponent conveni per fer
una vintena més d’habitatges de promoció pública al Pla Especial Espona i dues
promocions d’habitatges al Pla Parcial La Campaneria II, per la qual cosa, a les
promocions que vàrem comentar l’altre dia, s’hi poden afegir en aquests moments uns
60 habitatges més.
Això és positiu i si que és cert que a Torelló ens agafa en una situació bona, en el sentit
que portem un mínim de tres anys treballant en aquest tema –que no ha estat fàcil-;
aquests habitatges del Pla Parcial La Creu I es varen adjudicar a una empresa que va
fer fallida; per sort, encara no havien començat, però això va retardar la construcció
pràcticament un any i en aquests moments ja s’estan fent. Jo diria que per part de
l’ajuntament s’hi ha posat i s’hi està posant tot l’esforç i també voldria agrair l’acord de
tots els grups polítics per tirar endavant aquestes propostes i l’interès que han mostrat
sempre tots els grups en matèria de política d’habitatge.
ACORD:
Vist l’expedient tramitat per a la cessió a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) d’un immoble
per a destinar-lo a la construcció d’habitatges de promoció pública.
Atès que durant el termini d’informació pública a què s’ha sotmès l’expedient no s’ha
presentat cap reclamació o al·legació.
Vistos els articles 49 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL).
Atès que s’ha efectuat la tramesa de l’expedient al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als
efectes previstos a l’article 49.3 del RPEL i els articles 211 i 212 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
A proposta de la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, el ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Cedir gratuïtament a favor de l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de
Catalunya (INCASÒL), la parcel·la següent:
“URBANA: FINCA NÚMERO CENT VUITANTA-QUATRE. Parcel·la de terreny, situada
al Municipi de _Torelló, al carrer Compte Borrell números 57, 59, 61, 63, 65 i 67, de
forma rectangular; la superfície total de la finca és de mil dos-cents setanta-set
metres quadrats; TERMEJA: al front, sud, en línia de 51,80 metres aproximadament,
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amb el carrer Compte Borrell; esquerra, entrant, oest, en línia de 24,65 metres
aproximadament, amb el passeig peatonal que uneix perpendicularment el
carrer Mas Torra i el carrer Compte Borrell; fons, nord, en línia de 51,80 metres
aproximadament, amb la finca número 183, descrita anteriorment; dreta, entrant,
est, en línia de 24,65 metres aproximadament, amb el carrer Cerdanya. La seva
classificació urbanística és de sòl urbanitzable; i sobre la finca descrita poden
construir-se un total de dos mil cinc-cents vint metres quadrats de sostre. Aquesta
parcel·la es reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública.
Correspon a aquesta finca un percentatge del tres enters setanta-set centèsimes
per cent del total dels drets que s’adjudicaran en aquest Projecte de
reparcel·lació”.
L’esmentada finca és inscrita al Registre de la Propietat de Vic, al volum 2444, llibre
328 de Torelló, foli 106, finca núm. 11605.
Segon.- La parcel·la objecte de la cessió s’ha de destinar exclusivament a la construcció
d’un conjunt d’habitatges de protecció pública, d’acord amb el conveni prèviament
establert.
A aquest efecte si la parcel·la cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini
de cinc anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents, el bé
objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor d’aquest Ajuntament
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals a Catalunya,
Tercer.- totes les taxes i l’impost de la construcció, instal·lació i obres dels habitatges
gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i d’acord amb la clàusula sisena del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Torelló i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més
eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de l’escriptura
pública de transmissió i de la resta de documentació que sigui necessària per a
l’efectivitat d’aquest acord.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució l’Institut Català del Sòl, per tal de procedir a elevar
la cessió esmentada a escriptura pública.
18.- ACORD DE CESSIÓ D’UNA FINCA A L’INCASÒL, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
DINS L’ÀMBIT DEL P.P. EL CASTELL II:
ACORD:
Vist l’expedient tramitat per a la cessió a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) d’un immoble
per a destinar-lo a la construcció d’habitatges de promoció pública.
Atès que durant el termini d’informació pública a què s’ha sotmès l’expedient no s’ha
presentat cap reclamació o al·legació.
Vistos els articles 49 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL).
Atès que s’ha efectuat la tramesa de l’expedient al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als
efectes previstos a l’article 49.3 del RPEL i els articles 211 i 212 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
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A proposta de la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, el ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Cedir gratuïtament a favor de l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de
Catalunya (INCASÒL), la parcel·la següent:
“FINCA NÚMERO QUARANTA-CINC.- Parcel·la edificable assenyalada amb
número 45 del Pla Parcial “El Castell II” del terme municipal de Torelló, situada en
el xamfrà del carrer Progrés i Avinguda Pirineus del Pla Parcial, amb una superfície
de set-cents dinou metres quadrats. Confronta: entrant des de xamfrà de situació i
al fons amb parcel·les números 44 i 48 d’aquesta reparcel·lació. Sobre la finca
descrita poden construir-se un total de 1.783,20 m² de sostre. Correspon a aquesta
parcel·la un percentatge de vuit enters cinc-cents trenta-sis mil·lèsimes per cent
del total dels drets que s’adjudiquen a aquest projecte.
L’esmentada finca és inscrita al Registre de la Propietat de Vic, al volum 2411, llibre
320 de Torelló, foli 133, finca núm. 11284.
Segon.- La parcel·la objecte de la cessió s’ha de destinar exclusivament a la construcció
d’un conjunt d’habitatges de protecció pública, d’acord amb el conveni prèviament
establert.
A aquest efecte si la parcel·la cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini
de cinc anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents, el bé
objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor d’aquest Ajuntament
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals a Catalunya,
Tercer.- Totes les taxes i l’impost de la construcció, instal·lació i obres dels habitatges
gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i d’acord amb la clàusula sisena del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Torelló i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més
eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de l’escriptura
pública de transmissió i de la resta de documentació que sigui necessària per a
l’efectivitat d’aquest acord.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució l’Institut Català del Sòl, per tal de procedir a elevar
la cessió esmentada a escriptura pública.
19.- ACORD DE CESSIÓ D’UNA FINCA A L’INCASÒL, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
DINS L’ÀMBIT DEL P.P. LA CREU I
ACORD:
Vist l’expedient tramitat per a la cessió a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) d’un immoble
per a destinar-lo a la construcció d’habitatges de promoció pública.
Atès que durant el termini d’informació pública a què s’ha sotmès l’expedient no s’ha
presentat cap reclamació o al·legació.
Vistos els articles 49 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL).
Atès que s’ha efectuat la tramesa de l’expedient al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als
efectes previstos a l’article 49.3 del RPEL i els articles 211 i 212 del Decret Legislatiu 2/2003,
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de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
A proposta de la Comissió Informativa d’Administració i Hisenda, el ple de l’ajuntament,
per unanimitat dels assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Cedir gratuïtament a favor de l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de
Catalunya (INCASÒL), la parcel·la següent:
“URBANA: FINCA NÚMERO VINT-I-TRES.- Parcel·la de terreny, situada al Municipi de
Torelló, de forma rectangular aixamfrana. La superfície total de la finca és de setcents noranta-sis metres quadrats; TERMEJA al nord, en línia de trenta-dos metres
aproximadament, part amb les finques número vint-i-quatre i quaranta-u, descrites
més endavant, i part amb el vial que dóna accés a les finques de la vint-i-quatre a
la trenta-sis; a l’Est, en línia de vint-i-cinc metres cinquanta centímetres
aproximadament, amb la finca número quaranta, descrita més endavant; al Sud,
en línia de vint-i-vuit metres, aproximadament, i en xamfrà de cinc metres vint
centímetres aproximadament, amb la plaça Segimon Serrallonga i Moré; a l’Oest,
en línia de vint-i-un metres cinquanta centímetres, aproximadament, amb la
ronda del Puig. La seva classificació urbanística és de sòl urbanitzable; i sobre la
finca descrita poden construir-se un total de mil nou-cents quatre metres quadrats
de sostre. Correspon a aquesta finca un percentatge de vuit enters vuiitanta-una
centèsimes per cent del total dels drets que s’adjudicaran en aquest Projecte de
reparcel·lació.”
L’esmentada finca és inscrita al Registre de la Propietat de Vic, al volum 2292, llibre
288 de Torelló, foli 86, finca núm. 10400.
Segon.- La parcel·la objecte de la cessió s’ha de destinar exclusivament a la construcció
d’un conjunt d’habitatges de protecció pública d’acord amb el conveni prèviament
establert.
A aquest efecte si la parcel·la cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini
de cinc anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents, el bé
objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor d’aquest Ajuntament
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals a Catalunya,
Tercer.- Totes les taxes i l’impost de la construcció, instal·lació i obres dels habitatges
gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i d’acord amb la clàusula sisena del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Torelló i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més
eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de l’escriptura
pública de transmissió i de la resta de documentació que sigui necessària per a
l’efectivitat d’aquest acord.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució l’Institut Català del Sòl, per tal de procedir a elevar
la cessió esmentada a escriptura pública.
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20.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15
PER A L’EXERCICI 2008 I SEGÜENTS:
ACORD:
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir coma eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Vistos els informes tècnics, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2008 i següents la modificació
de l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa pel servei de les piscines municipals,
en els termes que a continuació es relacionen:
Es modifica l’apartat 1 de l’article 6 i el nou redactat diu:
“Els socis podran optar per l’expedició d’un abonament trimestral, semestral o anual,
quina validesa finalitzarà a la que correspongui d’alguna de les següents dates: el 31
de desembre de 2008, el 31 de març de 2009 i el 30 de juny de 2009, o com a límit el
30 de setembre de 2009, en el ben entès, en aquest darrer cas, que la validesa
efectiva coincidirà amb la fi de la temporada de piscina d’estiu.”
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
21.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Voldríem que se’ns expliqui a què corresponen els 10.000 euros de
més que es proposa aportar al teatre Cirvianum; els 4.396 per a protecció civil, si tenen
a veure amb el trasllat o estem parlant del mateix espai on estan ubicats actualment i,
sobre els 48.917 euros de més per a la redacció de diferents projectes urbanístics,
l’alcalde, a la comissió va parlar d’alguns projectes i m’agradaria que en doni el detall.
SR. MIQUEL FRANCH: En referència als 10.000 euros del teatre Cirvianum, és que falten
recursos per acabar l’any; els tindrà el propi teatre, però els ingressos no arribaran fins a
finals d’any i ara necessita un seguit de pagaments i necessita aquests recursos
econòmics i el detall de la distribució, figura a la penúltima proposta.
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Pel que fa als quatre mil i escaig euros per protecció civil, es tracta d’una partida de
mobiliari i estris i no en tinc el detall; el trasllat és una altra qüestió i precisament em
consta que durant aquesta setmana ja es varen concretar les obres que cal fer per ferho possible i crec que aviat les veurem fetes i també el trasllat.
SR. LLUÍS BASSAS: En quant als projectes urbanístics: voreres del carrer Balmes; acabar
el projecte de la plaça Nova; local d’entitats de la plaça Nova; al carrer de la Pau, els
cinc metres que han de deixar lliures des del carrer del Pont fins al carrer Miquel Bassas;
fer un estudi per destinar la casa de la Carrera a serveis socials i els dos projectes que
cal acabar de definir, per demanar-los al FEDER.
Segurament els 48.000 euros no seran suficients, perquè no tenim quantificat projecte
per projecte el que costarà, però si que teníem clar que amb la consignació
pressupostària que hi havia segur que no seria suficient i, per tant, vàrem decidir
suplementar-la.
SRA. MONTSE AYATS: Per tant, si parlem del teatre Cirvianum, els 10.000 euros serien per
pagar la pòlissa de crèdit de curt i els treballs realitzats per altres empreses; hem
d’entendre que és només una situació transitòria, perquè el patronat en aquest
moment no pot fer front a aquests pagaments?
SR. MIQUEL FRANCH: El Patronat tindrà uns ingressos que explico amb detall: per
exemple, el concert de la festa major, encara no tenim els ingressos, però els tindrem
o, encara més clar: els Pastorets no els podem pas fer a finals d’octubre!
També estem pendents que ens notifiquin unes subvencions el departament de
Cultura, que en aquest moment encara no estan notificades al 100%.
SRA. MONTSE AYATS: Pel que fa a protecció civil, entenc que qualsevol acció es fa
sempre preveient aquest canvi que es va anunciar i que tingui sentit...
SRA. CRISTINA SALA: Si no m’equivoco, perquè tampoc tinc el detall, crec que es
tracta d’emissores per a protecció civil.
SRA. MONTSE AYATS: I respecte als projectes del FEDER, es farà algun tipus de treball
amb la resta de grups, tal com es va dir? O ja està clar què es vol tirar endavant en la
petició?
SR. MIQUEL FRANCH: En aquests moments ha sortit la convocatòria de l’eix 2 i de l’eix 3
del FEDER; ho estem estudiant i, com a mínim, tindríem un projecte per presentar, que
bàsicament aniria entorn de la Cooperativa, una actuació molt global a la
Cooperativa. Ho volem acabar d’estudiar, fins i tot, volem parlar-ho amb la Direcció
General d’Administració Local, per veure si és un projecte que pugui ser
subvencionable i hi hauria la possibilitat d’un altre projecte, que volem valorar; n’hi ha
dos que hem d’acabar de parlar, que possiblement podríem presentar per l’Àrea de
promoció econòmica de la Diputació de Barcelona, que aquest any, d’una manera
extraordinària, té un FEDER, de pocs recursos econòmics, però tenim possibilitats que
en puguem presentar un.
Una vegada ho tinguem clar, en parlarem amb tots els grups. Disposem
aproximadament d’uns dos mesos i mig per poder elaborar el projecte o la memòria
valorada i, com a mínim, qualsevol d’aquests dos projectes ha de tenir un cost superior
als 200.000 euros, perquè no es poden presentar per sota d’aquest cas i també han de
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tenir un valor afegit important i ja hem tingut una entrevista amb el Sr. Carles
Bassaganya per parlar de quin tipus de projecte podria ser i properament la tindrem
amb la Diputació de Barcelona.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres també volíem comentar el tema del FEDER, que es va
comentar a la Comissió informativa: em dono per contestat.
I també, només a tall de comentari, en la redacció dels diferents projectes urbanístics,
s’ha esmentat el de La Carrera: ja ho vàrem demanar a la comissió informativa i va en
la línia que es va apuntar quan l’ajuntament de Torelló es va presentar al Pla de Barris;
nosaltres no compartíem posar la ludoteca allà –en el seu moment ja en parlarem- i es
fa com a conseqüència de moure una partida que estava prevista per al tancament
de la via a la plaça dels Països Catalans –es va dir que aniria íntegrament a càrrec
d’ADIF-: amb les experiències que tenim a Torelló, demanar que es vetlli per tal que es
pugui fer enguany.
SR. MIQUEL FRANCH: El dia 4 es fa l’acta de replanteig i estem convidats a ser-hi
juntament amb els responsables d’ADIF.
ACORD:
Expedient núm. 9/2008, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
de l’Ajuntament de Torelló mitjançant transferències de crèdits.
Pel Decret de l’Alcaldia de data 13 d’octubre de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari i d’inversions actuals és insuficient, s’ha de tramitar
l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció
a les disposicions vigents.
S’han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense pertorbació
del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Consignació
inicial

Nom

102-452-622.00.00 Local social del Club de
Futbol Torelló (1a. anualitat)

18.917,85 €

243.000,00 €

21.924,00 €

1.220,00 €

20.704,00 €

de
Llar

1.072,18 €

1.072,18 €

0,00 €

bàsiques.
d’admció.

136.947,90 €

3.405,33 €

133.542,57 €

194.372,71 €

9.401,39 €

184.971,32 €

108-422-224.00.03 Assegurança
responsabilitat civil.
d’Infants Blancaneus

206-121-121.00.00 Retribucions

Consignació
definitiva

261.917,85 €

106-313-227.06.00 Servei de tele –assistència

206-121-120.00.00 Retribucions
Funcionaris
general

Proposta
de baixa

34

complementàries.
Funcionaris d’adm. general
207-711-227.06.00 Activitats de promoció del
municipi

30.000,00 €

10.000,00 €

20.000,00 €

204-721-227.00.09 Neteja Centre de Formació

15.000,00 €

3.000,00 €

12.000,00 €

208-121-625.00.00 Mobiliari i estris règim intern

32.000,00 €

600,00 €

31.400,00 €

208-121-626.00.00 Equips per a
d’informació

82.400,00 €

8.220,00 €

74.180,00 €

13.420,00 €

4.496,16 €

8.923,84 €

i

390,00 €

244,00 €

146,00 €

301-432-611.00.06 Tancament via tren Plaça
Països Catalans

30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

processos

209-222-625.00.00 Mobiliari i estris Policia Local
209-223-215.03.01 Manteniment mobiliari
estris de protecció civil

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

90.576,91 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

101-451-410.00.00

Aportació Patronat Teatre
Cirvianum

118.208,48 €

10.000,00 €

128.208,48 €

101-451-623.00.00

Maquinària, instal·lacions i
Utillatge. Teatre Cirvianum

51.200,00 €

8.220,00 €

59.420,00 €

106-313-480.00.00

Atencions benèfiques i
assistencials

15.151,57 €

1.220,00 €

16.371,57 €

108-422-223.00.00

Missatgeria educació

90,00 €

72,18 €

162,18 €

108-422-226.08.00

Activitats d’educació

8.487,20 €

1.000,00 €

9.487,20 €

204-721-227.06.00

Treballs realitzats per altres
empreses. Comerç

8.000,00 €

3.000,00 €

11.000,00 €

206-121-465.00.00

Aportacions al Consell
Comarcal d’Osona

0,00 €

12.806,72 €

12.806,72 €

209-223-224.00.02

Assegurança vehicle
protecció civil

547,11 €

244,00 €

791,11 €
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209-223-625.00.00

Mobiliari i estris per
protecció civil

301-432-627.00.01

Redacció de diferents
projectes urbanístics

404-121-685.00.00

Mobiliari i estris de caràcter
patrimonial. Alcaldia

0,00 €

4.496,16 €

4.496,16 €

58.000,00 €

48.917,85 €

106.917,85 €

0,00 €

600,00 €

600,00 €

Totals altes de crèdits: ..........................................
90.576,91 €
La intervenció ha emès informe favorable.
La Comissió informativa d’hisenda hi ha dictaminat favorablement.
Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements
o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència
de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat
objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 9/2008 per mitjà de
transferències de crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.
22.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, PER GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS NO TRIBUTARIS.
ACORD:
Expedient número 10/2008, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
l’Ajuntament de Torelló per generació de crèdits per ingressos no tributaris.
Pel Decret de l’Alcaldia de data 13 d’octubre de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos
no tributaris.
Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no es poden
ajornar fins al següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà de compromís ferm d’aportació.
a) La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament per
compromís ferm d’aportació:
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del
dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació.
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Número

Partida

Nom

1

455.00

Transferències corrents de la Generalitat de
Catalunya

73.702,61 €

2

460.00

Transferències corrents de la Diputació de
Barcelona

32.076,01 €

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

Previsió

105.778,62 €

1) Despeses a finançar amb els nous ingressos:
Número
2

Partida

Nom

Consignació
Proposta
inicial
d’increment

Consignació
definitiva

106-313-227.06.01 Servei transport adaptat

37.445,54 €

1.220,00 €

38.665,54 €

106-313-467.00.00 Programa Icària

16.830,00 €

4.919,61 €

21.749,61 €

1

204-314-160.00.00 Assegurança social del
personal de promoció
econòmica

42.285,30 €

18.094,99 €

60.380,29 €

2

204-711-227.06.01 Accions promoció viver
municipal d’empreses de
serveis

0,00 €

23.200,00 €

23.200,00 €

2

204-721-227.06.00 Treballs realitzats per
altres empreses. Comerç

11.000,00 €

3.000,00 €

14.000,00 €

1

206-323-131.00.00 Retribucions personal pla
d’ocupació 2008

8.193,37 €

55.344,02 €

63.537,39 €

1-2

Totals despeses a finançar: .............................................. 105.778,62 €

La intervenció ha emès informe favorable.
La Comissió informativa d’hisenda hi ha dictaminat favorablement.
D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels seus organismes
autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus
objectius.
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.
c) Prestació de serveis.
d) Reemborsaments de préstecs.
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que
fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 10/2008 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost
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vigent per un import de 105.778,62 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i
disposar que es tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.
23.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL
PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM, PER GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS
NO TRIBUTARIS.
ACORD:
Expedient número 1/2008, referent a la modificació de crèdits en el pressupost del
Patronat Municipal del Teatre Cirvianum per generació de crèdits per ingressos no
tributaris.
Pel Decret de la Presidència de data 20 d’octubre de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos
no tributaris.
Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no es poden
ajornar fins al següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà de compromís ferm d’aportació.
a) La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament per
compromís ferm d’aportació:
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del
dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació.
Número

Partida

Nom

Previsió

1

400.00

Transferències corrents de l’Ajuntament de
Torelló

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

10.000,00 €

10.000,00 €

1) Despeses a finançar amb els nous ingressos:
Número

Partida

Nom

Consignació
Proposta
inicial
d’increment

Consignació
definitiva

1

101-011-310.02.00 Interessos pòlissa de
crèdit a curt termini

624,03 €

1.000,00 €

1.624,03 €

1

101-451-227.09.00 Treballs realitzats per
altres empreses

107.844,66€

9.000,00 €

116.844,66 €

Totals despeses a finançar: .............................................. 10.000,00 €
La intervenció ha emès informe favorable.
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La Comissió informativa d’hisenda hi ha dictaminat favorablement.
D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels seus organismes
autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus
objectius.
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms.
c) Prestació de serveis.
d) Reemborsaments de préstecs.
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que
fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent.
Per tot això, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 1/2008 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost
vigent per un import de 10.000,00 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i
disposar que es tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
Segon.- EXPOSAR-LO al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.
24.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST DE DESPESES DEL
PATRONAT DE LA RÀDIO MUNICIPAL DEL TORELLÓ, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS.
ACORD:
Expedient núm. 1/2008, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
del Patronat de la Ràdio Municipal de Torelló, mitjançant transferències de crèdits.
Pel Decret de la Presidència de data 13 d’octubre de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
S’han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense pertorbació
del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

101-451-226.08.00 Activitats
Total baixes de crèdits: ....................................

120,42 €

Proposta de
baixa
120,42 €
120,42 €

Consignació
definitiva
0,00 €
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Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial
101-011-349.00.00

Nom
Despeses
financeres

Consignació
inicial
304,01 €

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

Proposta d’alta
120,42 €

Consignació
definitiva
424,43 €

120,42 €

La intervenció ha emès informe favorable.
La Comissió informativa d’hisenda hi ha dictaminat favorablement.
Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements
o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència
de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat
objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2008 per mitjà de
transferències de crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència dels assumptes següents:
25.- ART/SEC/003/08- ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UNS TERRENYS EN EL SECTOR DE LA
CABANYA
ACORD:
Atès que per acord del Ple de data 28 de juliol de 2008 es va acordar acceptar dos
terrenys, amb una superfície total de 13.230 metres quadrats, prèvia segregació de la
finca registral núm. 6360, en el sector denominat “La Cabanya” d’aquesta població,
destinats a equipaments públics.
Atès que amb posterioritat a aquesta acceptació, però amb anterioritat a la
formalització mitjançant escriptura pública de la mateixa, l’empresa cedent ha
comunicat a aquest ajuntament la seva voluntat d’ampliar el contingut de la cessió,
ampliant aquesta fins a la totalitat de la finca registral núm. 6360.
Atès que es considera que aquesta cessió és convenient als interessos de l’ajuntament.
Atès que en data 23 d’octubre de 2008, la societat CODOL, SA, ha formalitzat una
escriptura pública de cessió davant el notari de Torelló Sr. Valero Soler Martin-Javato,
amb núm. 477 de protocol, a favor de l’ajuntament de la finca esmentada.
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Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat pel Ple municipal en sessió del dia 28 de juliol
de 2008 d’acceptació de la cessió de dos terrenys en el sector denominat “La Cabanya
amb una superfície total de 13.230 metres quadrats.
Segon.- Acceptar la cessió efectuada per la societat CODOL, SA, d’un terreny al sector
de “La Cabanya”, la descripció de la qual és la següent:
“URBANA.- Peça de terra de cultiu secà, (avui destinada a vials, parcs, jardins públics,
equipaments públics) procedent del Mas Colomer, situada a Torelló, de cabuda
16.507,74 m² i després de segregació de data 30 de novembre de 1989 al marge de la
inscripció primera, té una superfície de 16.474,72 m². confronta, nord, amb finca matriu;
sud, amb entitat Codol, S.A.; oest, amb entitat Codol, S.A. i amb la carretera de Torelló a
Manlleu i est, amb finca de Juan Puigoriol.
INSCRITA en el Registre de la Propietat número dos de Vic, al volum 1691, llibre 144, foli
167, finca número 6360.
Es fa constar que de la dita total finca:
• 11.150 M² en forma triangular, es destinen a equipaments, situats entre l’Avinguda
de la Vall del Ges, el carrer Congost i la prolongació del carrer Calverons, de
Torelló, amb l’angle més agut a la cruïlla del carrer Congost i l’Avinguda de la Vall
del Ges. Limiten, al nord i est, amb l’esmentada Avinguda de la Vall del Ges; oest,
amb prolongació del carrer Calverons i sud, amb el carrer Congost.
• 2.080 M² en forma rectangular, es destinen a equipaments entre els carrers
Manlleu, Empordà, Sant Roc i Avinguda Rosselló. Té el seu accés pel vial lateral del
carrer Manlleu. Limiten, al sud, per l’esmentat vial lateral del carrer Manlleu; nord,
carrer Sant Roc; oest, Avinguda Rosselló i est, carrer Empordà.
• I la resta de 3.244,74 m², es destinen a vials, parcs i jardins públics.
REFERÈNCIA CADASTRAL:
La finca descrita no té assignat número de referència cadastral quan a la part destinada
a vials, parcs i jardins públics; quan als equipaments públics té les següents:
0049001DG4504N0001AA i
0048701DG4504N0001AA, segons certificats descriptius i gràfics que s’incorporen a
la present.”
Tercer.- Acceptar la resta de condicions que figuren en l’escriptura de cessió de data 23
d’octubre de 2008.
Quart.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més eficaç
desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de l’escriptura
d’acceptació de la cessió i de tots els documents que calguin.
Cinquè.- Inscriure en el Registre de la propietat la cessió dels terrenys referits i incorporarlos a l’inventari de béns municipals.
26.- Exp. 007/08- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA LLAR
D’INFANTS AL SECTOR LA CABANYA
ACORD:
Atès que mitjançant acord del Ple de data 28 de juliol de 2008 es va aprovar l’expedient
de contractació i el plec de clàusules econòmiques i administratives particulars per a
l’adjudicació de les obres de construcció d’una llar d’infants al sector “La Cabanya”, per
procediment obert.
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Atès que es va sotmetre a informació pública els plecs de clàusules en el BOPB, en el
DOGC i en el tauler municipal d’anuncis, sense que durant el termini concedit a l’efecte
es presentés cap al·legació o reclamació.
Atès que es va procedir a la publicació de la licitació pel termini de vint-i-sis dies i que
durant aquest termini s’han presentat dinou proposicions, que consten a l’expedient.
Atès que es va constituir la mesa de contractació i s’ha emès l’informe de valoració
tècnica, el qual ha estat assumit íntegrament per la mesa de contractació.
Vista la proposta d’adjudicació provisional efectuada per la mesa i de conformitat amb
l’establert en l’article 135.3 i la disposició addicional segona de la Ley 30/2007, de 30
d'octubre, de Contratos del Sector Público,
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte d’obres de
construcció d’una llar d’infants al sector de “La Cabanya”, a l’empresa Construccions
Mangas i Fills, SL, amb CIF B-25274721, d’acord amb el projecte tècnic aprovat i la
proposició presentada, pel preu d'un milió setanta-un mil set cents un euros amb trentavuit cèntims (1.071.701,38,- €) i Cent setanta-un mil quatre cents setanta-dos euros amb
vint-i-dos cèntims (171.472,22,- €) corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit, per ser la
proposició que ha obtingut major puntuació d’acord amb l’establert en el plec de
clàusules.
Segon.- Autoritzar la despesa per import total de 1.243.173,60 €, la qual es farà efectiva en
quant a 1.148.492,07 € amb càrrec a la partida 108-422-622.00.00 del pressupost municipal
de despeses de l’exercici 2008 (projecte: 2008-2-108-1-1) i en quant a 94.681,53,- € amb
càrrec a la partida 108-422-622.00.00 del pressupost municipal de despeses de l’exercici
2009 (projecte: 2008-2-108-1-1).
Tercer.- Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat
adjudicataris.
Quart.- Notificar i requerir a l’empresa Construccions Mangas i Fills, SL, adjudicatari
provisional del contracte, perquè presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la
data de publicació de l’adjudicació provisional en el BOP de Barcelona i en el perfil del
contractant, la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevols altres documents
acreditatius de la seva aptitud per a contractar, així com perquè constitueixi la garantia
definitiva per import de 64.750,08 €, que d’acord amb el plec de clàusules i en funció dels
seus diferents terminis es desglossa de la manera següent:
- 53.585,07 € En concepte de garantia per l’adjudicació del contracte
- 11.165,01 € En concepte de caució de reposició de paviments i canalitzacions de
serveis urbanístics existents que puguin resultar afectats per les obres de
construcció.
Cinquè.- publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant un anunci en el BOPB
i en el perfil del contractant.
Sisè.- Un cop complerts els tràmits anteriors, es procedirà a l’adjudicació definitiva si
s’escau.
Setè.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui menester per al més eficaç
desenvolupament d’aquest acord.

B) PRECS I PREGUNTES:
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SRA. MONTSE AYATS:
B/1
La primera té a veure amb la deixalleria: des de fa temps, els usuaris de la deixalleria han
pogut constatar una sèrie de dèficits que considerem que s’han de resoldre amb
urgència: des de la qualitat de les instal·lacions, fins els serveis que ofereix, criteris
d’admissió de determinats productes, ... això ens va portar com a grup, a consultar el
corresponent expedient de la deixalleria i vàrem poder comprovar, entre altres coses,
que ha caducat el termini de concessió de l’explotació a l’empresa que actualment fa
l’explotació i altres coses que vàrem poder comprovar, és que no hi ha cap informe de
valoració i seguiment que permeti d’alguna manera tenir coneixement de l’ús que els
ciutadans i ciutadanes de Torelló fem d’aquest servei.
El prec és que s’acceleri la convocatòria del concurs per a l’adjudicació de l’explotació
d’aquest servei i que en el nou plec de condicions es deixin clares totes aquestes
qüestions de millora del servei que apuntava abans i d’altres que probablement a
nosaltres se’ns escapen, però que els tècnics coneixen de sobra i, entre d’altres, que
també es procuri fer un seguiment de la utilització que en fem els ciutadans i ciutadanes
de Torelló. I d’altra banda, com a grup pensem que és el moment –i així ho proposarem
al ple d’ordenances- que d’alguna manera puguem regular que les persones usuàries
que facin ús de la deixalleria a títol particular, rebin algun tipus de compensació en
forma de bonificació en la taxa per a la recollida de deixalles, tal com es fa en altres
ajuntaments.
Respon el Sr. Miquel Franch: És cert que ja s’hauria d’haver obert un nou procediment per a
l’adjudicació; s’hi està treballant, no únicament en aquest servei, també en altres que durant
el 2009 l’ajuntament posarà a concurs.
Parlant exclusivament de la deixalleria, hi ha un tema que fa que no hi correm tant i és que
els demés ajuntaments de la Vall del Ges ens demanen poder utilitzar la nostra deixalleria
per fer la transferència de la seva deixalleria mòbil i ens cal arribar a un acord, perquè ha de
formar part del nou concurs.
Queixes: m’agradaria que especifiquis molt més, si no és ara mateix, que ho facis arribar a
obres i serveis per poder parlar amb l’empresa que ho gestiona i mirar quin és el problema.

Sra. Montse Ayats: He comentat que hi ha un tema de qualitat de les instal·lacions, dels
serveis, de criteris: a vegades s’accepten un tipus de producte i altres vegades no i, em
sembla que això és important que quedi clar i, d’altra banda, hi ha un aspecte de
valorar i fer un seguiment de l’ús que en fem els ciutadans i les ciutadanes, que em
sembla important.
Sr. Miquel Franch: Això s’està fent i l’ajuntament rep una estadística del que es recull, on
va i totes les dades relacionades.
Sra. Montse Ayats: Doncs quan vàrem demanar als tècnics que ens passessin aquesta
documentació, ens varen entregar una carpeta en què no hi havia res d’això i vaig
demanar si hi havia alguna cosa més i la resposta va ser negativa.
B/2
La segona qüestió té a veure amb els cartells: no entenem, perquè estem esperant
actuar en el tema de la publicitat; encara entenem menys perquè l’ajuntament
continua penjant cartells i documents del propi ajuntament en el mobiliari urbà; no deu
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ser tant difícil dir a la persona a qui s’encarrega penjar els cartells que, com a mínim, els
de l’ajuntament no els enganxi en elements del mobiliari urbà; ens sembla que això seria
el mínim després de tantes queixes, que s’apliqués.
De totes maneres, la pregunta que volíem fer i que va relacionada amb el tema de la
publicitat, és que ens agradaria saber amb quins criteris actua la policia local quan es
dedica a retirar determinats cartells de les cartelleres públiques, si és que hi ha alguna
normativa que nosaltres desconeixem, o quines indicacions se’ls ha donat, perquè es
dediquin a retirar uns determinats cartells.
Respon el sr. Miquel Franch: Coincideixo amb tu: l’ajuntament no pot tenir cap cartell
enganxat al mobiliari urbà, ja siguin cartells al casc antic, on últimament n’hi ha molts. Penso
que no pot ser i em consta que les persones que els pengen, cobren de l’ajuntament i es tracta
d’actes municipals, de tipus cultural, esportiu, ... això no pot ser i em consta que hi estan
treballant, principalment des de cultura, però també n’enganxen de fora de Torelló.

Sra. Cristina Sala: Pel que fa a la retirada de cartells per part de la policia, jo tinc
constància de la retirada d’un cartell concret, que anunciava un establiment d’Orís i no el
varen retirar per cap ordre, sinó que per llei podria comportar una infracció administrativa
greu, si no penal, perquè l’anunci a mida natural d’una “streptes”, ens semblava que no havia
d’estar penjat. I desconec que hagin retirat cap altre tipus de cartell.

Sra. Montse Ayats: Però hi ha algun tipus de normativa que ho reguli?

Sra. Cristina Sala: L’Administrativa en general, i la penal, si s’escau, perquè en llocs
concorreguts per menors, segons quin tipus de publicitat, si més no, se’n ha de donar
coneixement a l’autoritat competent.

B/3
La tercera qüestió té a veure amb el pla urbanístic de les colònies industrials del Ter i del
Freser: sobre el tema de les colònies industrials ja en vàrem parlar en el darrer ple, però
hem pogut veure que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques està
redactant un pla urbanístic de les colònies del Ter i del Freser i la intenció és tenir-lo
enllestit abans d’acabar aquest any i que l’objectiu que té és el d’identificar i inventariar
tots els elements patrimonials, la superfície, la normativa urbanística, l’estat de
conservació i l’ús actual d’aquestes colònies. I l’objectiu de tot això, és definir-ne
possibles usos, pautes d’ordenació i propostes de futur i, evidentment, tot això ha d’anar
acompanyat d’un fons econòmic per fer les degudes reconversions i rehabilitacions que
s’acabin projectant.
Nosaltres pensem que la no participació en les jornades europees del patrimoni –com no
va passar- o com el museu de la torneria, que va més lent del que era previsible i que
sembla l’obra de la Seu, no ens ajuden precisament a situar-nos en una bona situació de
partida, però malgrat això, nosaltres pensem que cal corregit una mica aquesta desídia i
despreocupació en relació amb el patrimoni industrial, que hem tingut en els darrers
anys i, per tant, cal fer un esforç per aprofitar l’oportunitat que suposa aquest pla i, per
això, voldríem saber si des de les regidories corresponents ja s’hi està treballant i, si no és
així, demanaríem que es posés “fil a l’agulla” per poder-ho fer.
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Respon el Sr. Miquel Franch: Jo estic, en part, d’acord amb el que has dit, però jo
demanaria que Iniciativa passi pel departament d’urbanisme de l’ajuntament i que miri com
està el Pla Especial La Coromina i perquè no va entrar dins del Pla Especial de les colònies del
Ter i el Freser.

SR. ALBERT SOLDEVILA:
B/4
Un tema que ja havíem tret altres vegades al ple: el carrer Molina, on hi ha problemes de
seguretat, perquè en hores puntes s’ajunten els camions d’obres, autocars, vehicles i la
canalla de l’institut.
És una mica perillós i voldria saber què s’ha pensat fer des de l’ajuntament.
Respon el Sr. Miquel Franch: A mi em consta que ha millorat respecte de quan es feien les
obres i em consta que ha millorat bastant. Ara mateix només s’està fent una obra al carrer
Molina i s’ha avisat aquesta gent per tal que evitin problemes a l’hora d’entrada i sortida de
l’institut.

Sr. Albert Soldevila: A nosaltres ens consta el revés: que hi ha bastants camions carregats
i que hi ha dues obres en aquella zona i que en hores punta, sobretot al migdia, hi ha un
conflicte bastant gros de cotxes i altres vehicles grossos i carregats i la canalla i no s’hi
veu policia ni ningú.

Sr. Miquel Franch: Tornarem a insistir amb l’empresa que fa aquestes obres.

B/5
La màquina d’escombrar els carrers, hi ha gent que es queixa que en hores puntes del
matí passa per carrers molt transitats de Torelló i són vies en què és difícil que puguin
passar dos vehicles a l’hora.
Ja sabem que s’han de netejar tots, però potser es podria mirar de començar per altres
carrers.
Respon el Sr. Lluís Bassas: Es podria planificar una mica en quin ordre es fa, per evitar que
no passi pels carrers d’accés a les escoles en hores d’entrada i sortida d’alumnes, però és
molt complicat, perquè s’han de fer tots els carrers, l’horari és molt curt, ... però si hi ha
alguna possibilitat de fer alguna cosa, ho mirarem.

SR. LLUÍS SABATÉS:
B/6
Una pregunta referent a quina és la posició de l’equip de govern arran de la recollida de
signatures que en aquests moments s’està fent en diversos comerços de Torelló, pels
diferents robatoris que hi ha hagut darrerament, i no pas amb ànim de crear alarmisme,
sinó per informar una mica de quines són les actuacions que es pensa consensuar per
intentar evitar aquests temes.
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Respon la Sra. Cristina Sala: És una recollida de signatures, de la qual en tenim
coneixement, perquè l’hem pogut llegir quan hem anat a comprar; està adreçada a l’alcalde i
suposo que per extensió a tot l’equip de govern i en què es demana més presència policial. La
presència policial hi és, s’ha incrementat i ja es comencen a recollir els fruits, doncs ja hi ha
hagut actuacions que han evitat algun robatori més i des de la regidoria hi posem tots els
esforços possibles i esperem que la col·laboració ciutadana i els comerciants també hi posin
tot el que puguin per protegir els comerços.
Cada vegada que es detecta que augmenten determinats delictes, s’incrementa la presència i,
fins ara, ens n'anem sortint.

SR. JORDI CASALS:
B/7
Sense ànim de reobrir el debat que hi va haver en el darrer Ple: en el tema de
l’ambulància medicalitzada, voldria saber si hi ha alguna informació nova; si des del
Departament s’ha donat alguna informació referent al perquè de la situació que s’ha
donat a Torelló.
Respon el sr. Miquel Franch: Si que tenim més informació, però no la penso donar al ple fins
que no em facilitin una sèrie de dades que m’ha de facilitar el Departament de Sanitat i
espero rebre-les aquests propers dies.
Ja us n'informarem adequadament.

B/8
Això és un reconeixement a en Marc Fontserè i en Manel romans, regidors de joventut a
l’inici de mandat i actual, pel procés participatiu que hi ha hagut: he pogut fer el
seguiment –més que com a regidor, des de la Secretaria de joventut-. Des de l’inici
vàrem comentar amb en Marc com es podia fer i fins ara, que s’ha realitzat l’acte
aquest cap de setmana.
Aquesta demanda de fer polítiques participatives amb els joves sobretot ara de cara al
proper Pla Local de Joventut i, si surt dels mateixos joves un consell local de joventut,
perfecte o, si s’impulsa un consell municipal des de l’equip de govern, també, però crec
que si que s’ha de reconèixer i, a més, amb satisfacció, perquè és una aposta que
nosaltres també volíem fer i que sempre us hi hem donat suport.
Respon el Sr. Miquel Franch: Tenia previst fer el reconeixement a la finalització del ple,
però ja l’has fet; penso que s’ha treballat, abans i ara, d’una manera bastant correcta i és
d’agrair que es reconegui la tasca feta.

C) INFORMACIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
C/1
Durant el mes de novembre es posarà en funcionament el nou web de l’ajuntament. Ens
el varen presentar aquesta setmana; té un disseny molt modern, però el més important
és que és molt accessible, que es troba tot, permet fer tràmits i tot el que permeten les
noves tecnologies actuals en webs d’ajuntaments i d’institucions públiques. Esperem que
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els que hagin d’actualitzar-la també ho trobin fàcil i accessible i que ens pugui continuar
servint, però encara amb més potencial que el web actual.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
C/2
Primer de tot dir que es va posar en funcionament el servei de transport adaptat. Fins
aquest moment ja hi ha 41 persones que disposen de targeta; d’aquestes, 38 van al
centre de dia de l’Oreig i 3 van al Kromia.
C/3
També aquest mes han començat tots els cursos; s’està fent un curs per a la gent gran,
que demà s’acabarà; també hem començat un grup de suport per a persones amb
demència, que era un curs que ja feia temps que estava demanat i que el volíem; ara
mateix, ja ha començat i esperem que tingui l’èxit que esperem.
C/4
El dia 25 de novembre és el dia internacional contra la violència vers les dones i voldria
convidar-vos a tots els actes que hem programat, no solament a nivell de Torelló, si no
que també n’hi ha a nivell de la Vall del Ges i de la comarca d’Osona, perquè amb els
agents d’igualtat intentem treballar algunes coses a nivell comarcal.
Des del consorci es posa al dia el Pla d’Igualtat, amb la qual cosa, aquest mes de
novembre es començarà un procés participatiu i, possiblement, com a regidors, igual
que altra gent, hi estareu implicats i us convidem a participar-hi.
Els actes previstos són: el dia 18 de novembre, com sabeu des de fa un any, s’està fent
una revista que es diu “entre dones”; la va començar a editar l’ajuntament de Roda i
ara els 4 municipis que tenim agent d’igualtat hem decidit que faríem la revista entre tots
i es farà la presentació de la revista a Roda de Ter.
El dia 25 de novembre presentarem la campanya que s’ha dut a terme amb tot el teixit
associatiu; molts de vosaltres també hi heu participat i és la campanya contra la
violència masclista i la penjada de la primera pancarta “les entitats de Torelló i el seu
poble diuen NO; no a la violència masclista”. Al web de l’ajuntament també podreu
consultar totes les entitats que s’hi van adherint i en aquests moments ja s’estan repartint
les cartes invitant-les a l’adhesió.
El 27 de novembre es farà una xerrada col·loqui, amb el tema “reflexions masculines
entorn els homes; les polítiques d’igualtat i conciliació i els usos del temps”. El ponent és
en Bernat Escudero, de l’associació d’homes per a la igualtat de gènere.
I per tancar, el dia 30 de novembre es farà un acte a Vic; començarà a les 11 del matí i
es farà durant dues hores un seguit d’activitats en què podran participar les entitats i tota
la gent que vulgui.
SR. FRANCESC JOSEP RIVERA:
C/5
El proper diumenge, dia 9 de novembre, a les 6 de la tarda, al pavelló municipal
d’esports de Torelló, d’una banda es farà la presentació dels equips de les entitats
esportives per a la temporada 2008-2009 i, d’altra banda, la inauguració de la nova
superfície sintètica de la pista del pavelló.
La proposta de fer aquest acte de presentació i aprofitar per fer la inauguració, la va fer
en el seu dia el Club Bàsquet Torelló, que va tenir la sensibilitat de fer partícips d’aquest
acte a totes les entitats que fan ús de la pista del pavelló durant la temporada i és digne
de felicitació per part de la regidoria d’esports, no només al Club Bàsquet Torelló, si no a
les entitats esportives que voluntàriament s’han volgut afegir a aquest acte i que
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conjuntament amb la regidoria d’esports han col·laborat a confeccionar un programa
atractiu per aquesta diada esportiva i festiva.
Us hi espero a totes i a tots.
SRA. NÚRIA GÜELL:
C/8
El dia 2 de novembre se celebra el 75 aniversari de la Cobla Canigó. Us hem enviat la
invitació per correu electrònic: a les 12 hi ha el concert i a les 5 de la tarda, hi ha una
doble audició per part de la mateixa cobla.
Com que el Sr. Jordi Lara havia escrit un llibre que parlava de la Cobla Canigó, que es
diu “una màquina d’espavilar ocells de nit”, el vàrem invitar a fer la presentació d’aquest
llibre i la farà a les 11 del matí del mateix dia, abans del concert.
C/9
Recordar que del 14 al 23 de novembre tenim el Festival Internacional de Cinema de
muntanya.
SR. MANEL ROMANS:
C/10
Volia informar que dissabte hi va haver la jornada participativa del Pla Local de
Joventut; la veritat és que des de joventut estem molt contents, perquè hi va haver una
cinquantena de joves que van venir a Gestiomat a participar en els diferents tallers que
vàrem organitzar; varen sortir propostes molt interessants i alguns dels tallers, inclús ja
varen quedar en una data per tornar-se a trobar aquest mes de novembre, ja que varen
sortir propostes molt generals i ara es va quedar en concretar les propostes per poder-les
passar a les regidories de l’ajuntament.
Es va acabar amb un sopar, que també va anar molt bé i un fi de festa amb l’actuació
d’un parell de conjunts.
Voldria agrair a les regidories que han col·laborat amb nosaltres, amb les fitxes i tota la
col·laboració que hem tingut i esperem que en les properes propostes que us passarem
–som conscients que porta una mica de feina- els retorns siguin efectius i es pugui portar
a terme aquest pla local de joventut. També cal agrair a la Secretaria de Joventut el
suport que ens ha donat, perquè ens sembla que sense aquest ajut hagués estat difícil
portar a terme aquesta jornada participativa.
SR. MIQUEL FRANCH:
C/11
L’ajuntament de Torelló, dins del termini legal per a la presentació d’al·legacions, va
presentar aquest divendres una al·legació contra la central tèrmica de Sant Pere de
Torelló. Aquesta al·legació es va treballar per part dels diferents grups polítics municipals;
bàsicament dóna la mateixa força que va donar l’última al·legació presentada per
l’ajuntament l’any 2006 i la varen subscriure tres dels quatre grups a l’ajuntament, el PSC,
CiU i ERC.
Esperem obtenir resposta i que les objeccions que fa l’ajuntament de Torelló es tinguin en
consideració. L’Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló també ha presentat al·legacions i
confiem que es tinguin en compte. L’Ajuntament de Torelló ha presentat les al·legacions
amb l’ànim de defensar l’interès general dels ciutadans i ciutadanes de Torelló i de la
Vall del Ges; la nova tèrmica és previst construir-la més a prop del nucli de Sant Vicenç
que el de Sant Pere.
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C/12
I també hem presentat una altra al·legació: el Ministeri de Foment va treure a exposició
pública el projecte i l’estudi d’impacte ambiental del desdoblament de la via de tren
des de Montcada i Reixach fins a Vic. L’Ajuntament de Torelló vàrem tenir accés a la
documentació que ha presentat el Ministeri de Foment, tot i que només havien de tenirla els municipis afectats i després d’estudiar la situació, vàrem presentar –amb certa
rapidesa, perquè s’acabava el termini- i després d’estudiar ens semblava que el
desdoblament no podia contemplar-se només fins a Vic i en aquest sentit és l’al·legació
que vàrem presentar demanant que es plantegi fins a Torelló.
Aquesta mateixa al·legació, ens consta que l’ajuntament de Manlleu l’ha presentat en
el mateix sentit, perquè ambdós ajuntaments considerem que hi ha dos municipis a partir
de Vic, com són Manlleu, amb 20.000 habitants i Torelló, amb 14.000, que entenem que
hem de tenir les mateixes freqüències, les mateixes garanties, comoditat i el mateix servei
que tindrà un ciutadà de Centelles, de Granollers o de Vic.
Manlleu està d’acord en què Torelló plantegem la construcció d’una nova estació i
entenem que aquesta estació de tren pot ser de molta utilitat quan hi hagi l’obertura de
l’eix de Torelló a Olot i en aquest cas, l’ajuntament d’Olot també dóna suport a aquesta
al·legació i, per tant, mirarem de treballar amb tots els mitjans que tinguem i no
únicament a través del Ministeri de Foment, si no que en aquests moments també ho
estem treballant amb la conselleria de Política Territorial i Obres Públiques i,
concretament, amb la Direcció General de Transport Terrestre a qui hem fet arribar
còpia d’aquesta al·legació.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

