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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2008:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
12/2008
ordinari
24 de novembre de 2008
de les 20:01 a les 21:53
Sala de plens de la casa de la vila

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

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

Secretari:
Interventora

Jaume Manau i Terrés
M. Carme Urgell i Barris

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

Ordre del dia:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior --------------------------------- pàgina 2
Aprovació d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Torelló i la Diputació de Barcelona, per al desenvolupament del
Programa d’Agents Locals d’Igualtat, durant el període de 2007 i fins el
31 d’octubre de 2010 ------------------------------------------------------------------------------- pàgina 2
Aprovació del Pla d’Acció Cultural de Torelló – Projecte estratègic de
govern 2008-2016 ----------------------------------------------------------------------------------- pàgina 11
Aportacions al Fons Català de Cooperació ------------------------------------------- pàgina 12
Dictamen de la Comissió de Serveis a les persones, d’aprovació inicial
del Reglament del Consell Municipal de Benestar Social i Salut pública---- pàgina 13
Aprovar la signatura d’un conveni de col·laboració per a la realització
de l’encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut, entre
l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Torelló -------------------- pàgina 18
Ratificació d’una resolució de l’Alcaldia de data 22 d’octubre de
2008, de sol·licitud d’una subvenció pe a la instal·lació d’energia
geotèrmica-------------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 25
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Ratificació d’una resolució de l’Alcaldia de data 22 d’octubre de
2008, de sol·licitud d’una subvenció per a la plantada anual d’arbres
amb les escoles de Torelló ---------------------------------------------------------------------- pàgina 27
Ratificació d’una resolució de l’Alcaldia de data 22 d’octubre de
2008, de sol·licitud d’una subvenció per a la instal·lació de plaques
solars tèrmiques al pavelló ---------------------------------------------------------------------- pàgina 28
Aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Torelló i l’Agrupació de
comerciants de Torelló --------------------------------------------------------------------------- pàgina 30
Aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Torelló i l’Associació de
Veïns del Barri de Montserrat ------------------------------------------------------------------- pàgina 33
Aprovació inicial de la 13a. Modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana per tal de procedir a l’ajustament dels
paràmetres a l’àmbit del Pla Especial La Torrentera II------------------------------- pàgina 37
Modificació de l’acord de nomenament del representant de
l’Ajuntament al Consorci de Comunicació Local ------------------------------------ pàgina 40
Moció que presenta l’Alcaldia, a proposta de la Federació Sardanista
de Catalunya, per a la declaració de la sardana com a “dansa
nacional de Catalunya” ------------------------------------------------------------------------- pàgina 41
Adjudicació definitiva del contracte d’obres de construcció d’una llar
d’infants al sector de “la Cabanya”-------------------------------------------------------- pàgina 41
Acord de cessió de dues finques a la Fundació Privada Família i
Benestar Social, per a la construcció d’habitatges de promoció
pública, a l’àmbit del Pla parcial El Castell I --------------------------------------------- pàgina 44
Declarar les obres incloses a la llicència núm. 336/08, que consisteixen
en la implantació d’un mòdul prefabricat al pati de l’IES Cirvianum,
d’especial utilitat pública ----------------------------------------------------------------------- pàgina 49
Autorització de despeses----------------------------------------------------------------------- pàgina 50
Aprovació de despeses------------------------------------------------------------------------- pàgina 51
Aprovació inicial de la modificació del pressupost de despeses per
transferències de crèdit -------------------------------------------------------------------------- pàgina 52
Aprovació inicial de la modificació del pressupost, mitjançant la
generació de crèdit per ingressos ----------------------------------------------------------- pàgina 59
Precs i preguntes ----------------------------------------------------------------------------------------pàgina
Informacions ----------------------------------------------------------------------------------------------pàgina

Desenvolupament de la sessió:

A/ PROPOSTES
1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels membres assistents, l’acta núm. 11/2008, corresponent a la
sessió extraordinària del dia 10 de novembre de 2008, sense modificacions.

AMB VOTACIÓ
2.- APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D’AGENTS LOCALS
D’IGUALTAT, DURANT EL PERÍODE DE 2007 I FINS EL 31 D’OCTUBRE DE 2010.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
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Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, votarem a favor d’aquest conveni; ens sembla que és
important que, tot i que parla d’un conveni fins el 2010, entenem que la voluntat d’aquest
o de qualsevol altre equip de govern, serà continuar amb els temes d’agents locals
d’igualtat; ens sembla important que se signin convenis com aquest, perquè demostra el
compromís a nivell polític amb els temes d’igualtat i, evidentment, no n’hi ha prou amb
els compromisos polítics, si no que calen tècnics o tècniques que puguin desenvolupar els
projectes. Volem aprofitar aquest espai per felicitar el fet que s’hagi decidit, de ja fa un
temps, el tema d’igualtat amb els municipis de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura –això ja
s’anava fent-, però afegint-hi Roda de Ter, Manlleu i Vic i, especialment, també per la
publicació de la revista “entre dones”.
Només voldríem fer constar que ens sembla que a banda d’aquestes accions que hem
comentat, o de les accions que es desenvoluparan al llarg d’aquesta setmana, i que
segurament ja coneixem molts de nosaltres i que després la regidora segurament ens en
parlarà, ens sembla que també caldria treballar en la sensibilització i la implicació dels
treballadors i treballadores de l’ajuntament, és a dir: no n’hi ha prou que aquesta sigui
una sensibilitat compartida pels polítics i determinats tècnics de determinades àrees, si no
que cal implicar-hi a tothom i, per això, proposaríem que un dels objectius fos treballar en
el Pla d’Igualtat de l’ajuntament de Torelló.
SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra, evidentment també donarem suport a la signatura d’aquest conveni i a
les polítiques d’igualtat que faci aquest ajuntament i per això, també recolzarem l’acte
que es farà demà i cridem a la participació de la ciutadania; ara bé, tenim uns dubtes
que ens planteja aquest document: un és que quan marca els períodes i en el mateix
títol, posa que comença al 2007; la primera fase s’acaba l’octubre de 2008 i ens
preguntem si comencem ja en la segona fase, perquè aquest conveni entra en vigència
des de la seva signatura; i dues observacions més al redactat: a tall d’anècdota, que es
faci arribar a la Diputació que es parla de fomentar la sensibilització en matèria de
gènere i sensibilitzar sobre mesures i actuacions en matèria de gènere i impulsar una
cultura d’igualtat: està repetit.
Esperem que ens expliquin com s’implementaran aquestes polítiques d’igualtat i nosaltres,
tal com ja vàrem fer en el ple d’ordenances, ens agradaria posar èmfasi en la situació de
vulnerabilitat de les dones, sobretot de les dones més grans de 65 anys i les vídues encara
més, en què les dades que té la Generalitat i que es poden consultar a la seva pàgina
web, és a dir que és públic per a tothom- i es veu perfectament les diferències de gènere
en temes de renda i en situació de risc de cara a la pobresa. Nosaltres, a les ordenances
volíem proposar –i resulta que la llei no ho permetia- algunes bonificacions en el
pagament de l’IBI, però si que es podia fer en les taxes i així ho va proposar Iniciativa i
nosaltres hi vàrem donar recolzament i no es va portar a terme; esperem que es reflexioni
en un futur i, per part nostra, res més.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
Aquest conveni el signem ara, però des d’abans de l’estiu que hi estem treballant; no
s’ha signat per tots els problemes que hi havia per incorporar la gent de la Vall del Ges,
Orís i el Bisaura; si us n'adoneu, aquest és un conveni Diputació-ajuntament de Torelló;
encara no hem pogut fer el conveni ajuntament de Torelló-consorci de la Vall del Ges,
Orís i el Bisaura, perquè amb la Diputació encara no hem acabat de trobar com es pot
fer per justificar-lo, però hi estem treballant des del moment que vàrem dir que el
signaríem i no l’havíem signat l’ajuntament de Torelló, perquè no sabíem si el signaria
directament el consorci i finalment, com que s’acabava l’any ens varen dir que el signi
l’ajuntament de Torelló, per no perdre els diners, i que ja s’acabarà de veure com es pot
fer per treballar-ho amb el consorci.
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ACORD:
Vista la minuta de conveni i trobada conforme,
Atès que la seva signatura interessa a totes les parts que el subscriuen,
Atès que en execució d’aquest conveni se’n està redactant un altre, per a l’encomana
de gestió de les tasques que s’han d’executar per part d’aquest ajuntament, amb el
consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura,
A proposta de la regidoria d’Igualtat i ciutadania, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració, entre La Diputació de Barcelona
i l’Ajuntament de Torelló, per Programa d’Agents Locals d’Igualtat, 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 l’Ajuntament de Torelló, 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 PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA D’AGENTS
LOCALS D’IGUALTAT DURANT EL PERÍODE DE 2007 DINS A 31 D’OCTUBRE DE 2010.
I. ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una part, Miquel Franch i Ferrés, alcalde de l’ajuntament de Torelló, amb CIF P0828500I, actuant en nom i
representació d’aquest i assistit per Jaume Manau i Terrés, en qualitat de secretari de l’Ajuntament i alhora
fedatari públic d’aquest.
I d’altra part, la Sra. Immaculada Moraleda Pérez, com a presidenta delegada de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania
de la Diputació de Barcelona, amb CIF P-0800000-B, actuant en nom i representació d’aquesta de
conformitat amb el Decret de la Presidència de la Corporació de data 22 d’abril de 2008, i assistida pel Sr.
Albert Ortiz Villuendas, en qualitat de secretari delegat de la Diputació, en virtut de les facultats conferides
pel Decret de la Presidència de la Corporació de 23 de gener de 2008.
Les parts es reconeixen mútuament i recíprocament la competència per a obligar-se.
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ.
La Diputació de Barcelona, en el marc d’actuació pel mandat 2007-2011, fixa com a objectiu d’acció de
cooperació amb els municipis l’enfortiment de la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels pobles i
ciutats de la província de Barcelona i, en concret, la promoció de la igualtat d’oportunitats entre les dones i
els homes.
L’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, a través de l’oficina de Promoció de Polítiques
d’igualtat dona-home, va desenvolupar durant els anys 2006 i 2007, el Programa d’Agents Locals d’Igualtat.
Aquest programa tenia per objecte la contractació de professionals (treballadores desocupades)
especialistes per al desenvolupament i implementació de polítiques d’igualtat d’oportunitats entre les dones i
els homes, per contribuir al desenvolupament dels programes i accions d’igualtat als municipis.
Aquest Programa es va dur a terme amb la participació del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya i el Servei d’Ocupació de Catalunya.
La vigència dels objectius del Programa i la valoració molt positiva dels seus resultats fan que es consideri
convenient continuar desenvolupant el programa al llarg del període 2007-2010.
És en aquest sentit que la Diputació de Barcelona, en data 10 de desembre de 2007, ha signat un nou
conveni amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i el Servei d’Ocupació de Catalunya
pel període 2007-2010.
L’Ajuntament de Torelló, assabentat dels objectius i condicions de desenvolupament del Programa d’Agents
Locals d’Igualtat impulsat per l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania a través de l’Oficina de Promoció de Polítiques
d’Igualtat dona-home, ha notificat a la Diputació de Barcelona la seva resolució, de data 4 de setembre de
2007, d’adherir-se al Programa esmentat i manifesta la voluntat d’aquest Ajuntament de potenciar la figura
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de l’agent d’igualtat, així com la seva voluntat de continuïtat amb la integració en la seva plantilla i el
manteniment de les funcions.
Els convenis constitueixen l’instrument habitual per canalitzar les subvencions previstes a la norma 11.2 de
l’Ordenança general reguladora de l’activitat subvencionada de la Diputació de Barcelona i les entitats que en
depenen, i l’article 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que el text del present conveni fou aprovat per l’òrgan de govern competent de la Diputació de Barcelona
mitjançant dictamen de data 19 de juny de 2008, i per aquest motiu el subscriuen d’acord amb el clausulat
que es conté en els següents acords.
PACTES
1. OBJECTE
El present conveni té per objecte establir una col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i la Diputació de
Barcelona a través de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, per donar continuïtat al desenvolupament del Programa
d’Agents Locals d’Igualtat.
2. OBLIGACIONS DE LES PARTS
A.- Per part de la Diputació de Barcelona
Les obligacions de la Diputació de Barcelona queden condicionades al compliment del compromís de
finançament adquirit pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la intervenció
gestora del Servei d’Ocupació de Catalunya, en la clàusula quarta del conveni signat el dia 10 de desembre
de 2007 entre la Diputació de Barcelona i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
1. Període primer: comprès entre l’1 de desembre de 2007 i el 31 d’octubre 2008
• La Diputació de Barcelona realitzarà la convocatòria i el procés de selecció i
contractació de l’agent d’igualtat destinat/da a treballar en l’Ajuntament de Torelló.
Les condicions contractuals seran les següents:
- Tècnic/a mig especialista
- Jornada laboral de 35 hores setmanals, matí flexible
• La Diputació de Barcelona es farà càrrec del pagament de les nòmines i de les quotes
de la Seguretat Social de l’agent d’igualtat destinat/da a treballar en l’Ajuntament de
Torelló.
• La Diputació de Barcelona assumirà la coordinació, la formació i el seguiment dels/de
les agents locals per a la igualtat desplegats en les diferents entitats locals de la
província de Barcelona participants en el Programa.
• La Diputació de Barcelona aportarà a l’Ajuntament de Torelló la quantitat màxima de
SIS MIL EUROS (6.000€), destinats a col·laborar en el finançament de les despeses
d’aquest Ajuntament generades per les activitats realitzades per l’agent d’igualtat en
l’exercici de les seves funcions.
2. Període segon: comprès entre l’1 de novembre 2008 i el 31 d’octubre de 2009
• La diputació de Barcelona realitzarà la convocatòria i el procés de selecció i
contractació de l’agent d’igualtat destinat/ada a treballar en l’Ajuntament de Torelló.
Les condicions contractuals seran les següents:
- Tècnic/a mig especialista
- Jornada laboral de 35 hores setmanals, matí flexible
• La Diputació de Barcelona es farà càrrec del pagament de les nòmines i de les quotes
a la seguretat social de l’agent d’igualtat destinat/ada a treballar en l’Ajuntament de
Torelló.
• La Diputació de Barcelona farà la coordinació, la formació i el seguiment dels/de les
agents locals per a la igualtat desplegats en les diferents entitats locals de la província
de Barcelona participants en el Programa.
• La Diputació de Barcelona aportarà a l’Ajuntament de Torelló la quantitat màxima de
SIS MIL EUROS (6.000€), destinats a col·laborar en el finançament de les despeses
d’aquest Ajuntament generades per les activitats realitzades per l’agent d’igualtat en
l’exercici de les seves funcions.
3. Període tercer: comprès entre l’1 de novembre de 2009 i el 31 d’octubre de 2010:
• La Diputació de Barcelona donarà suport econòmic per a la contractació de l’agent
per a la igualtat de l’Ajuntament de Torelló si continua adherit al Programa d’actuació.
En aquest sentit la Diputació de Barcelona aportarà la quantitat màxima de nou mil
euros (9.000€) per aquest concepte.
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•
•

La Generalitat de Catalunya assumirà els costos de la formació específica dels agents
d’igualtat dels ajuntaments que segueixin adherits al Programa d’actuació.
La Diputació de Barcelona assumirà els costos de coordinació i de seguiment dels/de
les agents locals per la igualtat.

B.- Per part de l’Ajuntament de Torelló
1. Adscriure l’agent d’igualtat a la Regidoria d’Igualtat o, en el seu efecte, a aquella que sigui responsable de
les polítiques i programes d’igualtat.
2. Dotar l’agent dels mitjans necessaris per a la realització de les seves funcions (espai i lloc de treball
propi adequat i d’acord amb la normativa en matèria de prevenció de riscos, mitjans materials,
informàtics i de comunicació).
3. Destinar l’agent d’igualtat a la realització de les actuacions següents:
a. Elaboració d’una diagnosi interna i externa dins de la pròpia unitat de treball i de l’entorn
d’influència del seu lloc de treball (a nivell municipal, comarcal. etc) per tal de conèixer en
profunditat quines són les possibles situacions de desigualtat que es produeixen.
b. Confecció d’un pla d’actuació amb mesures que es puguin desenvolupar dins el seu àmbit de
treball i que poden incloure, entre d’altres, accions concretes que permetin:
• Promocionar la transversalitat dins la pròpia administració per tal que totes les
polítiques locals incorporin la perspectiva de gènere.
• Incorporar la perspectiva de gènere tant a dins la pròpia administració com a totes
les polítiques locals que es promoguin.
• Fomentar la sensibilització en matèria de gènere i impulsar una cultura d’igualtat.
• Desenvolupar i aplicar mesures amb perspectiva de gènere.
• Fomentar l’ús de llenguatge no sexista.
• Sensibilitzar sobre mesures i actuacions en matèria de gènere i impulsar una cultura
d’igualtat.
• Dissenyar i coordinar, plans, programes i projectes concrets en l’àmbit de la igualtat
d’oportunitats en diferents escenaris.
• Afavorir la inserció laboral de les dones en situació d’atur.
• Dur a terme tasques de prospecció empresarials entesa com el procés d’aproximació
al teixit empresarial per tal de detectar necessitats en matèria d’ocupació.
• Fomentar la corresponsabilitat i la conciliació de la vida personal i professional.
• Introduir accions per reduir la segregació horitzontal i vertical en l’àmbit laboral.
• Prevenir i tractar l’assetjament sexual, psicològic i moral de les dones a l’àmbit
laboral.
• Vetllar per la igualtat retributiva entre homes i dones.
• Assessorar sobre el desplegament de plans d’igualtat a les empreses.
• Assessorar entitats ciutadanes i molt especialment aquelles relacionades amb l’àmbit
laboral i/o empresarial.
c. Assessorar a les empreses del municipi en l’elaboració del seu propi pla d’igualtat. Implementar
les mesures incloses en el pla d’actuacions, crear comissions específiques per garantir-ne
l’aplicació. Avaluació del grau de compliment del pla.
d. Proposar, assessorar i orientar la realització de programes específics per col·laborar en la
intermediació laboral de les dones, a les entitats públiques, locals i supralocals, i als agents
socials i econòmics que realitzin aquesta funció d’intermediació als respectius municipis.
També la realització d’activitats formatives als professionals de la inserció d’aquestes entitat
com a instruments de millora de la intermediació laboral de les dones.
4. Incorporar el text: “ amb la col·laboració de: “i incloure l’anagrama i el logotip de la Diputació de
Barcelona, del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i del fons social Europeu, en
totes les comunicacions i informacions que es facin de les activitats derivades del desenvolupament
d’aquest conveni. Pel compliment d’aquest punt, l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania a través de l’Oficina de
Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home facilitarà a l’Ajuntament de Torelló els esmentats
logotips.
5. Des de l’1 de novembre de 2009 fins el 31 d’octubre de 2010, l’Ajuntament de Torelló assumirà la
contractació i el cost salarial de l’agent d’igualtat amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona
que s’especifica a la clàusula 2A.3 del present conveni.
3.- PROTOCOL RELATIU A LA COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
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Amb la finalitat de portar a terme una correcta aplicació de la normativa preventiva les parts restaran
obligades al compliment de les següents obligacions:
Diputació de Barcelona
• Efectuar les revisions mèdiques corresponents al desenvolupament dels aspectes de vigilància del
seu empleat.
• Impartir al seu treballador la informació i facilitar la informació necessària en matèria preventiva.
Ajuntament
• Efectuar les avaluacions dels llocs de treball ocupats, pel personal de la Diputació de Barcelona.
• Elaborar, en base a les avaluacions de riscos efectuades, els protocols de vigilància de la salut
corresponents, així com lliurar-los a la Diputació de Barcelona.
• Informar a la Diputació de Barcelona dels accidents que pateixi el seu empleat. L’ajuntament
investigarà l’accident i lliurarà còpia de l’informe d’investigació a la Diputació de Barcelona.
• Informar i formar al treballador de la Diputació de Barcelona sobre el Pla d’Emergència.
Documentació
Els registres generals en l’aplicació d’aquest procediment seran arxivats per l’oficina de prevenció de riscos
laborals de la Direcció dels Serveis de recursos Humans de la Diputació de Barcelona i pel Servei de
prevenció de l’Ajuntament.
4.- SISTEMA DE PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
Els imports de les subvencions a les quals s’obliga la diputació de Barcelona a la clàusula 2 d’aquest Conveni
es faran efectius d’acord a mes següents pautes:
• Primer període: Immediatament després de la signatura del present Conveni i a fi
que l’Ajuntament pugui afrontar una part dels costos inicials del Programa, l’Àrea
d’Igualtat i Ciutadania, a través de l’Oficina de Promoció de Polítiques d’Igualtat
Dona-Home transferirà a l’Ajuntament de Torelló el cinquanta per cent (50%) de
l’import de la Subvenció. L’altre cinquanta per cent (50%) pendent, es transferirà
quan s’obtingui la conformitat de la justificació de la totalitat de les despeses
subvencionades en aquest període, d’acord amb la clàusula sisena d’aquests
Pactes.
• Segon període: amb càrrec al Pressupost de la Diputació de Barcelona de 2009, i
condicionat a què hagi estat aprovada per la Intervenció de la Diputació de
Barcelona la justificació de les despeses del període desembre 2007 a 31
d’octubre de 2008, l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, a través de l’Oficina de
Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-home transferirà a l’Ajuntament de
Torelló el cinquanta per cent (50%) de l’import de la subvenció atorgada pel
segon període a fi que l’Ajuntament pugui afrontar una part dels costos inicials
del Programa durant aquest segon període. L’altre cinquanta per cent (50%)
pendent, es transferirà quan s’obtingui la conformitat de la justificació de la
totalitat de les despeses subvencionades en aquest període, d’acord amb la
clàusula cinquena d’aquests Pactes.
• Tercer període: amb càrrec al Pressupost de la Diputació de Barcelona de 2010,
l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, a través de l’Oficina de Promoció de Polítiques
d’Igualtat Dona – Home, en compliment de la clàusula 2.A.3 d’aquests Pactes
aportarà com a suport a la contractació i cost salarial del/la agent d’igualtat fins a
un màxim de nou mil euros (9.000 €). El 50% de l’aportació es farà efectiu amb
posterioritat a què l’Ajuntament hagi notificat a l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, la
seva decisió de donar continuïtat al Programa en el seu municipi, i la contractació
de l’agent. I L’altre 50% se satisfarà a partir de la presentació de la justificació
d’haver mantingut la contractació per la totalitat del període acordat a la clàusula
2 A.3
5.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
L’Ajuntament de Torelló justificarà les activitats subvencionades per un import igual o superior al que
satisfarà, presentant al Registre de Factures de la Diputació de Barcelona un certificat de les despeses
afrontades, signat per l’alcalde/essa, pel/per la regidor/a corresponent i pel Secretari/ària, en el qual es farà
constar els extrems següents:
• Relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació i que contingui:
número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF del
proveïdor/beneficiari; import justificat i data d’aprovació.

8

•

Que l’ajuntament té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els
documents originals justificats de les obligacions referides en el certificat.
L’esmentat certificat s’haurà de presentar dintre dels tres mesos següents a la data de finalització de
cadascun dels tres períodes de vigència del present conveni.
Així mateix, i paral·lelament, es lliurarà a l’Àrea d’igualtat i Ciutadania, a través de l’Oficina de Promoció de
Polítiques d’Igualtat Dona-Home la memòria d’activitats realitzades durant aquest període i una fotocòpia
del Certificat de justificació de les despeses al Registre de Factures de la Diputació de Barcelona.
6.- MEMÒRIA INFORMATIVA
L’Ajuntament de Torelló es compromet a presentar a la Diputació de Barcelona una memòria justificativa de
la realització i desenvolupament de l’activitat subvencionada.
7.- VIGÈNCIA
Aquest conveni estendrà la seva vigència entre la data de la seva signatura i el 31 d’octubre de 2010.
8.- EXTINCIÓ DEL CONVENI
Són causes d’extinció del present conveni:
• L’incompliment del compromís de finançament adquirit pel Servei Català d’ocupació en la
clàusula quarta del conveni signat el dia 10 de desembre de 2007 entre la Diputació de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Servei Català d’ocupació.
• Que s’hagi exhaurit el període de vigència convingut entre les parts.
• Que l’Ajuntament comuniqui a la Diputació de Barcelona, per escrit i tres mesos abans de la
data de finalització del primer i segon període, la seva voluntat d’abandonar el Projecte “Xarxa
Local d’Agents d’Igualtat”.
• L’incompliment greu i manifest, material o legal de les obligacions assumides en el conveni per
cadascuna de les parts.
• Les causes generals previstes a la legislació vigent.
9.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a la matèria aquí
continguda, i recull l’esperit i els objectius de les converses i els acords orals i escrits que hagin pogut
realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d’aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per ambdues parts, estant
aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
10.- RÈGIM JURÍDIC
El present Conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà a les entitats signatàries de conformitat amb les
previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre relacions
interadministratives, per les normes comunes de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l’objecte del conveni.
Pel que fa als aspectes relacionats amb la coordinació en matèria de prevenció de riscos laborals es regirà,
en allò no previst al Conveni, per les disposicions contingudes en la normativa següent:
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
• RD 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitat empresarial.
• RD 397/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
• Llei 547/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos
laborals.
• RD 604/2006, pel qual es modifica el Reglament dels Serveis de Prevenció.
11.- JURISDICCIÓ COMPETENT
Les discrepàncies que puguin sorgir de la seva execució seran resoltes per mutu acord de les parts. Els
conflictes derivats de l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu de la ciutat de Barcelona.
I en prova de conformitat, se signa per duplicat el present conveni, en els llocs i les dates que s’indiquen a
continuació.
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Torelló,

Barcelona,

Per l’Ajuntament deTorelló
L’Alcalde
Sg.: Miquel Franch i Ferrés

Per la Diputació de Barcelona
La Presidenta Delegada de l’Àrea
D’Igualtat i Ciutadania
Sg.: Immaculada Moraleda Pérez

El secretari
Sg.: Jaume Manau i Terrés

El secretari delegat
Sg.: Albert Ortiz Villuendas

3.- APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ CULTURAL DE TORELLÓ – PROJECTE ESTRATÈGIC DE
GOVERN 2008-2016:
INTERVENCIONS:
NÚRIA GÜELL:
Aquest pla de cultura ja fa molt temps que volta; es va començar –crec- el 2006; es va fer
una primera diagnosi de com estava l’estat cultural a Torelló; després va semblar que
aquella diagnosi no era prou correcta o que hi mancava alguna cosa i es va demanar
que s’ampliés aquest pla, que és la segona part que tenim i on ens dóna unes línies
estratègiques per seguir una mica el pla cultural de Torelló; hi ha alguna cosa que potser
encara s’hauria pogut estudiar una mica més, però penso que ens dóna una base per
mirar els buits i mancances que hi pot haver; talment la gent de Torelló ja ens adonàvem
una mica de com estava la cosa i d’algunes de les mancances que queden reflectides
en aquest pla, però penso que són unes bones línies per poder continuar treballant.
SRA. MONTSE AYATS:
A nosaltres ens sembla que un pla d’acció cultural que vagi del 2008 al 2016 és realment
un projecte molt ambiciós, que demana una feina molt rigorosa i seriosa de base; la
regidora deia fa una estona que fa temps que volta; és veritat: se’n va començar a
parlar el 2006 i es varen començar les entrevistes; en aquell moment tenien un pes molt
important les entitats; suposo que respon a la realitat de la nostra població i a la realitat
que la cultura, sovint ens adonem que feta des de les institucions té riscos molt importants
i moltes vegades no acaba de funcionar i menys en una població com la nostra, en què
les entitats, com a tot arreu n’hi ha de més actives i menys actives, però en general no
ens podem queixar. Per tant, en aquest primer estudi o diagnosi, les entitats hi tenien un
pes important, però ara, al final, després de dos anys de treballs, tenim –des del nostre
punt de vista- la sensació que això s’ha volgut acabar en quatre dies, que s’ha volgut
tancar; suposo que hi deu haver alguna explicació, però nosaltres pensem que era
important haver comptat amb el contrast d’aquest pla amb les entitats, per exemple, i a
nosaltres no ens consta que s’hagi fet així. En aquesta diagnosi, que té dues parts i en les
quals es repeteixen dades i algunes, fins i tot són contradictòries, es fa un detall dels
equipaments amb què comptem; es compara amb altres municipis de Catalunya que
tenen uns habitants semblants als nostres, es parla una mica del futur de la nostra
població i, finalment, es fan unes propostes, però ens sembla que són més una declaració
de bones intencions que uns compromisos reals de la feina que es pot assolir en aquests
vuit anys. Hi ha algunes dades que no són correctes: es parla de la posada en
funcionament del museu de la torneria: hi ha llocs en què es diu que serà al 2007 i d’altres
el 2008; ni una data ni l’altra són correctes; això ens sembla que genera poca credibilitat
i, finalment, per nosaltres hi ha un defecte important i és que ens sembla que posa poca
èmfasi en la cultura com a element de cohesió social, perquè és una de les necessitats
bàsiques de la societat actual; es parla d’equipaments, també es fa una referència a la
participació i a la integració, però, per exemple, no es parla gaire de la diversificació de
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la programació, d’un teatre com, per exemple, el teatre Cirvianum, perquè pugui acollir
altres tipus de públic... en definitiva, a nosaltres no ens sembla que precisament per
aquesta ambició d’un pla de treball fins el 2016, no estem satisfets ni del procés, ni de la
metodologia; les manques de propostes que platejava fa un moment; per la
desconsideració –ens sembla a nosaltres- vers les entitats i els agents que han de fer
possible l’èxit d’aquest pla, perquè es parla de turisme, es parla d’una sèrie de coses que
només es poden aconseguir si hi ha la implicació de les entitats, per una banda, i els
agents del poble per l’altra. Per tant, per tot això, i perquè ens sembla que un dels
problemes que arrossega el nostre ajuntament és el procés de participació, que es fan a
mitges o es fan amb molt poca coherència, nosaltres, ens sap greu, però votarem en
contra del pla.
SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana tampoc no ens acaba d’agradar com s’ha fet, ni el resultat
que tenim, i a més, en un projecte estratègic de govern 2008-2016 que comporta futurs
governs, que no sabem quina composició tindran. Com ha dit la Montse Ayats, si que fa
temps que volta; nosaltres l’hem tingut; se’ns ha demanat que aportéssim; nosaltres
vàrem dir que hi aportaríem, però que calia marcar calendari i fases per poder-hi
treballar i no reunir-nos cada grup, fer les aportacions per escrit i ja està. Si veiem la seva
confecció, veurem que la participació a nivell de regidors solament són d’un grup polític,
el del partit dels socialistes de Catalunya; si més no, així surt en el redactat. El procés
participatiu: potser per a la diagnosi s’ha comptat amb les entitats, però no en
l’elaboració del pla; demanar-los l’opinió sobre quin resultat hi ha hagut, no s’ha fet.
Nosaltres vàrem demanar per què serveix aquest pla; ben bé, què es busca amb aquest
pla d’acció cultural? A la comissió informativa no se’ns va saber respondre. Podríem
parlar d’altres coses: els recursos econòmics assignats, la periodificació; això és agafar
compromisos en un projecte estratègic; aquí no hi són, però si que hi són, per exemple, en
els plans de barris o en un pla d’acció cultural com és el de Berga -que el podríem anar a
veure- i això si que ho podem trobar; per a nosaltres, si no hi ha aquest compromís, pot ser
fàcilment paper mullat. Falta transversalitat; s’observa molt clarament en l’organigrama
presentat: nosaltres veiem que en el pla cal esmentar entitats que són al cens i que, a
més, se’ls dóna subvenció, com són les puntaires, els pabordes, amics del ferrocarril,
associació de col·leccionistes de plaques de cava, Tilbo, ... espais a l’aire lliure: només es
tenen en compta els jardins Vicenç Pujol i el casc antic; què passa amb el barri de
Montserrat, amb el camp de futbol o la plaça de la Sardana? El parc de la Cabanya? Els
comuns? La plaça Joanot Martorell? El firal, el mercat municipal, Rocaprevera?... espais
exteriors de les escoles, que si que es fan servir, per exemple, en el Festus... o entitats més
transversals, com pot ser el casal de la gent gran, els escoltes, les escoles i les AMPA’s,
mitjans de comunicació, com la ràdio, entitats musicals, a part de l’escola de música...
entitats artístiques, a part de l’escola d’arts plàstiques... associacions de veïns...
Els equipaments: es parla de la torneria: en la diagnosi es diu que s’obrirà el 2007; el pla, el
2008. No sé si hi ha la voluntat d’inaugurar el museu de la torneria, per part d’aquest
equip de govern, el 2008. El club: aquí hi ha una mica de desfasament amb el que s’ha
proposat en diferents èpoques, quan es feia en la comissió d’equipaments hi havia una
planificació amb la ludoteca, l’ampliació de la biblioteca, sales polivalents per a les
entitats, l’hotel d’entitats, ... però després quan s’han elaborat altres propostes com el pla
de barris, això canviava. També es parla d’un emplaçament d’un centre cultural de nova
planta. També equipaments com és el CAP, on s’han fet exposicions i diferents activitats
culturals i tampoc hi surten, i podríem seguir.
En el pla d’acció, potser si que som molt ambiciosos; es parla de paquets turístics de cap
de setmana; quan se’ns va parlar per Fira natura, als diferents grups, que hi aportéssim i
vàrem debatre i hi va haver diàleg, en aquell moment va sortir fomentar el turisme i tots
teníem molt clar que aquí, en aquests moments, no estem disposats a fer paquets turístics.
Aquí es proposa. Potser és que si que es vol agafar un compromís per fer una aporta per
tal que del 2008 al 2016 es puguin fer paquets turístics de caps de setmana.
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Es parla d’un catàleg de patrimoni, d’immobles i material i, en canvi no es fa cap esment
al catàleg del patrimoni històric que ja existeix.
L’arxiu: no es té en compte tot el volum museístic que té l’ADET, ni s’intueix que es vulgui
resoldre la relació amb aquesta entitat.
Les biblioteques: parla d’ampliar la biblioteca Dos Rius i de potenciar l’activitat de lectura
de la del barri de Montserrat; aquí podríem trobar, segurament, altres solucions, a més
d’aquesta ampliació de la biblioteca Dos Rius, com pot ser potenciar la biblioteca del
barri de Montserrat i potenciar la de les escoles, com ja s’està fent amb la del Fortià Solà.
L’escola de música: es dóna per fet que anirà al costat del museu de la torneria i, a més,
que tindrà auditori; això de l’auditor és una novetat i ens agradaria saber si ja ens podem
comprometre en aquest pla d’acció cultural, en què l’escola de música anirà al costat
del museu de la torneria; el centre viver de creació de les arts; Can Blanc, quin és aquest
projecte? I com s’ha decidit? Els bucs d’assaig; en això hem sentit diferents versions; com
acabarà tot plegat? Jo recordo que el que llavors era regidor de joventut, vàrem parlar
de la Super T; han sortit altres propostes, però... tot això, on acabarà? El Consell de
cultura: serà consell de cultura i de les arts, tal com ens varen dir que havia de ser quan
nosaltres demanàvem accelerar la creació del consell de cultura, o només serà el de
cultura i se’n farà un de les arts posteriorment? I també es parla del portal de cultura de la
Vall del Ges i aquí no es parla del portal d’entitats que ja hi és.
Això no aporta res de nou i a vegades el que aporta de nou és contradictori amb el que
ja hi havia o ja s’havia planificat i moltes vegades consensuat. Per aquest document no
s’ha buscat ni el consens amb els grups polítics ni amb les entitats; és la política
participativa que té aquest equip de govern, com podem veure reiteradament; hi ha
errades que creiem que no hi haurien de ser, sobretot pel temps que fa que s’hi treballa.
Com dèiem: no hi ha un compromís, no hi ha periodificació, no hi ha pressupost, falta de
transversalitat i crec que hi manca una cosa que per a nosaltres és molt important i és un
potencial que té Torelló a l’àmbit cultural i que és el de la cultura popular: creem nova
cultura popular; és un dels grans capitals que té Torelló i que, a més, pot sortir per
exterioritzar Torelló tant a països catalans com a la resta d’Europa, perquè no? Això és un
patrimoni que hauríem de fomentar i en aquest pla d’acció cultural no hi surt, ni ens ho
hem plantejat. Per tot això, nosaltres no ens veiem en cor de votar-hi a favor i hi votarem
en contra.
SR. MIQUEL FRANCH:
Responent a algunes de les coses que s’han dit: si que està clar que hi ha diferents
opcions polítiques en aquest tema; ha quedat ben clar i segurament criteris diferents;
cada grup polític té la suficient capacitat, si governa, per prendre decisions sobre quines
han de ser les polítiques que ha de portar un ajuntament en els diferents àmbits.
Jo el que no accepto de cap manera, tal com s’ha dit o, almenys, així ho he entès jo,
que l’àrea de cultura de la Diputació de Barcelona, que ha fet aquest treball, l’hagi fet
d’una manera incorrecta; penso que no ha estat així. I una altra qüestió en què estic
d’acord és que hi ha dades equivocades i és evident, perquè aquest estudi es va tancar
el 2007, es va repassar, no es va voler sotmetre a la seva aprovació en plenes eleccions
municipals i, posteriorment, es va tornar a repassar i hi ha algunes coses que no s’han fet
correctament, però són dades tan clares com les de parlar del museu de la torneria el
2007 i el 2008 i em sobra la ironia amb què s’ha dit que no s’obrirà el museu de la torneria
el 2008; és clar que no! Confiem que es pugui fer el 2009.
Amb això vull dir que aquí s’ha fet una diagnosi estratègica de la situació de la cultura de
Torelló; penso que l’àrea de cultura de la Diputació de Barcelona que va endegar
aquest procés de reflexió sobre la situació cultural de Torelló, està suficientment
capacitada per poder fer aquest treball i l’han supervisat els tècnics d’aquesta àrea de
cultura i és evident que hi ha coses que, quan parlem de 2008-20016, no estem parlant
d’una cosa tancada; quan parlem d’una diagnosi estratègica és evident que pot
canviar i que hi ha coses que en data d’avui possiblement canviaran; per exemple:
l’escola de música; estan entusiasmats amb les obres que s’han fet a l’escola Fortià Solà i
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els agradaria no moure’s d’allà; valorarem si s’han de moure o no i, per tant, la valoració
sobre la ubicació de l’escola de música, es farà en el seu moment.
I hi ha altres projectes que quan es va fer aquesta diagnosi no estaven ben clars i ara
s’han anat clarificant i, fins i tot, n’hi ha algun que ja és a punt de posar-se en
funcionament, com seria tot el tema dels tallers pedagògics i l’espai d’art que tindrà
Torelló; espero que dins l’any vinent tot això ja pugui entrar en funcionament.
Em sembla que desmerèixer la implicació que hi ha hagut en tot aquest procés, de més
de 75 persones, de Torelló i tècnics de la Diputació de Barcelona, d’empreses
especialitzades... com a mínim mereixen el respecte de reconèixer que hi han treballat.
Estic d’acord en alguna cosa que s’ha dit en el sentit que podria haver-hi altres
conclusions, però hi ha aquestes i algunes se seguiran i d’altres, possiblement canviaran;
només faltaria que d’ara al 2016 se segueixi sempre la mateixa línia; ja sabeu que no és
així i que fins i tot els ajuntaments, moltes vegades estem a l’expectativa de què faran les
nostres institucions superiors. Ja sabeu que depenem molt de les administracions, de
Diputació i també de la Generalitat; no només en programes i projectes, si no també en
equipaments i, per tant, a vegades voldríem anar cap a una banda, però no arriba l’ajut
necessari i cap anar cap a una altra banda. Amb això vull dir que no és una diagnosi
tancada; és absolutament oberta, que ha de servir com a referent a l’àmbit cultural de
Torelló. Crec que la gent amb qui s’ha parlat és representativa dels grups, entitats i
associacions del municipi; hi ha entrevistes fetes per aquesta empresa que ha treballat
per la Diputació de Barcelona i confiem que és un punt de sortida interessant, que
evidentment que es pot canviar i jo confio que si això no els està bé als grups que estan
ara a l’oposició, el dia que governin, si és així, hauran de canviar aquesta diagnosi i,
suposo, recomanacions al pla d’actuació.
SRA. MONTSE AYATS:
Jo no he dit en cap cas que l’àrea de cultura hagués fet la feina de manera incorrecta;
com molt bé has dit als crèdits hi surt una llarga llista de persones i organitzacions que hi
han intervingut; hi ha una sèrie d’imprecisions: per exemple, en algun lloc es parla de la
ciutat de Torelló i això, des del meu punt de vista, genera poca credibilitat en el
document i tampoc he desmerescut la feina de la gent que hi ha al darrere; al revés; em
sembla que es va fer un treball molt interessant a l’inici, de participació i entrevistes amb
les entitats, que després no ha tingut cap mena de retorn i en definitiva, hi ha una part de
feina que la pot impulsar l’ajuntament tot sol, però si no compta amb les entitats i amb els
agents socials del municipi, no aconseguirem avançar i és aquesta la crítica que hem fet
nosaltres.
SR. JORDI CASALS:
En cap moment s’ha volgut desmerèixer el treball que s’ha fet; el que és obvi és que per
a nosaltres aquest document, tal com està en aquests moments, no és acceptable en un
pla estratègic 2008-2016; només dir que està obert i que poden haver-hi altres conclusions
que per a nosaltres, una central, que és la de la cultura popular a Torelló i em sembla que
és molt evident que no hi sigui, per a nosaltres aquest pla ja és massa incomplet, la feina si
que s’ha fet, però nosaltres creiem que la conclusió d’aquest document hauria de ser
una altra per poder-la acceptar i la participació, si, però com deia la Montse: quin ha
estat el retorn? I en quina part s’ha participat i s’ha tingut en compte i en quina no, que jo
crec que això és bastant desigual. Jo crec que hi havia una possibilitat, doncs crec que
aquest pla estratègic no havia de ser només una qüestió tècnica de la Diputació, si no
que també hi hauria d’haver hagut una implicació política i a l’espera que Esquerra
Republicana o Iniciativa accedeixin al govern i puguin canviar això, si no que entre tots
plegats, en aquest mandat, ens hauríem pogut posar d’acord i sumar els diferents
esforços i les diferents perspectives. Potser és una manera diferent de veure les coses;
potser és una manera de veure que tots els regidors d’aquí tenim dret a l’hora de fer
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aportacions i dissenyar i planificar en el futur, malgrat estiguem en unes cadires de
l’oposició o estiguem al govern.
SR. MIQUEL FRANCH:
Heu tingut temps per fer-ho.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atès el resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i de
CiU)
Vots desfavorables: 4 (dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-AM i
d’ICV-CdG)
Abstencions: 0

ACORD:
Vist el Pla d’Acció cultural de Torelló. Projecte Estratègic de Govern 2008-2016 i trobat
conforme,
A proposta de la regidoria de cultura, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar EL Pla d’Acció Cultural de Torelló. Projecte Estratègic de Govern 20082016, d’acord amb el text que consta a l’expedient.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, indistintament, el Sr. Miquel
Franch i Ferrés, alcalde, i la Sra. Núria Güell i Rovira, regidora de cultura, per al més eficaç
desenvolupament d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord a les persones interessades.
4.- APORTACIONS AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ:
ACORD:
A proposta de la regidora de Benestar Social, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
Primer,- APROVAR l’aportació al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament els
projectes de cooperació per l’any 2008, d’acords amb el detall que s’especifica a
continuació:
Projecte
Centre de Nutrició Infantil i
Capacitació de San Juan de Limay
Millora de les Infraestructures dels
Pobles de Ndoyenne i Déni Youssou
Aportació quota Fons

País
Nicaragua

Import
9.450 €

Senegal

9.450 €
1.100 €
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Total

20.000 €

Segon,- NOTIFICAR el present acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
i a la regidoria de Benestar Social
5.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE SERVEIS A LES PERSONES, D’APROVACIÓ INICIAL DEL
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL I SALUT PÚBLICA:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des del nostre grup donarem suport al Reglament d’aquest consell, del Consell municipal
de benestar social i salut pública. Esperem que finalment es tanqui tot aquest llarg procés
d’aprovació d’aquest reglament.
Ens agrada comprovar que finalment s’ha recollit la fórmula que nosaltres vàrem
proposar a l’article sisè, per tal que tinguessin representació al consell les persones que
d’alguna manera se’ls reconeix una vàlua i que a títol individual, sense haver de ser
membres d’un col·lectiu o d’una entitat, que també puguin participar en aquests
consells, perquè això enriqueix i aporta punts de vista que segur que beneficiaran a les
decisions del Consell.
Continuem defensant que seria perfectament possible i recomanable que la presidència
recaigués directament en el regidor o regidora de benestar social i salut pública, sense
que l’alcalde ho hagués de delegar; ens sembla que un projecte és també un treball en
equip i qui millor coneix les necessitats i la feina d’aquest àmbit és el regidor o regidora
corresponent; hi trobem a faltar -i demanaríem poder-ho afegir-, un representant del
centre de dia “Oreig”; si es considera que pot ser el mateix de la Residència, com a
mínim creiem que el nom hi hauria de constar; a nosaltres ens semblaria bé que hi hagués
dos representants; no ens en vàrem adonar abans i per això no ho hem dit fins ara i,
finalment, només una consideració: està molt bé que tinguem les normes, però el que
hem de fer, sobretot, és convocar-lo; el que compta dels consells és realment fomentar la
participació i que siguin realment elements de participació; no és nou arribar a consells
en què s’han de prendre decisions prou importants i la informació se’t facilita just a
l’entrada. Això no és fomentar la participació, perquè entre altres coses, encara que
siguem molt espavilats o molt capaços de llegir, no tens temps de tenir criteri per opinar;
per tant, si vols fomentar la participació, s’ha d’enviar la informació amb antelació; s’han
d’acotar els temes a discutir i jo crec que això ha de ser la voluntat d’un consell municipal
i la part més important de les normes que, en definitiva, és el més secundari.
SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra, donarem suport a aquest punt; hi havia algunes aportacions que es
varen fer des d’Esquerra Republicana, la majoria s’han acceptat; moltes ja eren
heretades de quan es va aprovar per primera vegada quan, de les que es varen
presentar, parlant amb l’alcalde vàrem arribar a l’acord d’acceptar-ne algunes i de
donar-hi suport i en queda alguna penjada com és el fet que la presidència correspongui
a l’alcalde i no delegada ja directament al regidor, malgrat que l’alcalde després ho pot
delegar; això es manté d’aquesta manera, però el fet que els representants dels grups
municipals no tenen per què ser càrrecs electes i pel que se’ns va dir, de la interpretació
quan diu “redactar i elevar propostes a la regidoria de benestar social per al seu tràmit
corresponent”, aquí s’inclou que si s’escau pugui arribar al ple municipal; se’ns va dir que
la interpretació és aquesta i així ho trobem correcte; trobem correcte que no cal que
sigui un càrrec electe. Una proposta de redactat que tenia el recolzament d’esquerra
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republicana, com ha comentat iniciativa en quant als experts o persones de reconeguda
vàlua i quedaria penjat aquest punt, que ja hi va quedar l’altra vegada.
Nosaltres hi vàrem donar recolzament llavors i en donem ara; ara bé: em sumo a la
reflexió que es fa a l’hora de treballar la participació ciutadana més qualitativament;
podem tenir el reglament, però després la manera de participar és el que crec que és el
repte que té aquest ajuntament; ja ho vàrem traslladar quan hi va haver tot el tema del
pla de barris, la participació que hi va haver en aquell moment en quant a la informació
prèvia i a la dinamització de la participació. La gent ha de tenir suficient temps per poder
reflexionar sobre el que s’ha de parlar i després segurament podrà decidir.
SRA. CRISTINA SALA:
Agrair el suport dels dos grups.
Només voldria fer una consideració en relació a aquesta crítica o observació en relació a
la presidència: es tracta d’un tema de legalitat; el president nat de tots els òrgans
col·legiats (i si estic errada, que el secretari em corregeixi) és l’alcalde que, en tot cas, si
ho vol ha de delegar i, per tant, és una qüestió de formulisme que en tots els reglaments hi
haguem de fer constar l’alcalde com a president nat.
ACORD:
Per resolució de l’alcaldia de data 16 de juny de 2008, es va inicial l’expedient per a la
redacció i aprovació del reglament regulador del funcionament del Consell municipal de
Benestar Social i es va designar la comissió d’estudi encarregada de la redacció del
projecte de reglament.
La Comissió d’Estudi es va reunir en data 8 de juliol de 2008 i acorda elevar el projecte de
reglament a la Comissió informativa de serveis a les persones, previ informe del secretari
de la corporació.
El Reglament esmentat es troba conforme amb les necessitats d’aquest ajuntament;
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el reglament regulador del Consell municipal de Benestar
Social i Salut Pública.
Segon.- El text d’aquest reglament, és el que s’adjunta com a annex al present dictamen.
Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, mitjançant una publicació en el BOP, en el DOGC, en el Diari “El Periódico” i
en el tauler municipal d’anuncis, per un període de trenta dies, als efectes de presentació
de reclamacions i suggeriments.
Quart.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu, es trametrà el text íntegre del Reglament a la Subdelegació del Govern de
l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la publicació
de l’anunci d’aprovació definitiva del Reglament.
ANNEX
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE BENESTAR SOCIAL I SALUT PUBLICA DE
TORELLÓ
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1r.
1. El Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública és un òrgan de participació sectorial,
creat de conformitat amb el que preveuen els arts. 3 del Reglament de participació ciutadana
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2.

de l’Ajuntament de Torelló i 59 i 60 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Aquest Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de contribuir, en l’àmbit del Benestar
Social i la Salut Pública, al compliment del mandat de l’art. 9.2. De la Constitució Espanyola, que
atribueix als poders públics l’obligació de promoure les condicions per tal que la llibertat i la
igualtat de l’individu i dels grups en els que s’integra siguin reals i efectives, de remoure els
obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud, i de facilitar la participació de la ciutadania
en la vida política, econòmica, cultural i social.

Article 2n.
El Consell Municipal que es crea és l’òrgan consultiu i de participació dels àmbits del Benestar Social i de la
Salut Pública en totes les qüestions referents a les seves competències.
Article 3r.
El Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública té per objecte:
a) Estudiar i emetre informes sobre els temes que consideri d’interès per a l’àmbit de Benestar Social i
el de la Salut Pública.
b) Potenciar la coordinació entre les institucions i les associacions que actuen en el camp del Benestar
Social i la Salut Pública a la localitat.
c) Concertar actuacions amb les institucions i les entitats que treballen en el camp del Benestar Social i
de la Salut Pública a la localitat.
d) Analitzar críticament la situació que en el marc del Benestar Social i de la Salut Pública es generi a la
localitat, així com les actuacions que s’hi duen a terme.
e) Promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i les anàlisis derivades de les situacions
estudiades.
f) Informació, debat i difusió de les qüestions relatives a la qualitat de vida i la salut de la població.
g) Totes aquelles altres qüestions que a judici del plenari puguin tenir incidència en l’àmbit del benestar
social i la salut pública.
h) Redactar i elevar propostes a la regidoria de Benestar social i salut pública, per al seu tràmit
corresponent.
i) Promoure la participació ciutadana en l’àmbit del benestar social i la salut pública.
Article 4t.
1. Els camps on el Consell actuarà seran els següents:
a) La promoció del Benestar Social entre la gent gran.
b) Desenvolupament de mesures per tal que les dones s’integrin a la població activa i a tots els àmbits
de la vida social.
c) Aprofitar la introducció de les noves tecnologies en la societat, per tal que els ciutadans en siguin
usuaris actius, formant-se així com a persones i adquirint un paper protagonista en la societat.
d) Orientació de les actuacions cap una política superadora de la situació de pobresa en què viu part
de la població.
e) Creació d’un espai comú a les entitats que treballen en el desenvolupament de les tasques d’ajut als
estrangers que arriben a la localitat
f) Aprofundiment de la coordinació dels diferents àmbits d’actuació implicats en la promoció de
polítiques de prevenció de la delinqüència.
g) Canalització i suport de les propostes que tinguin per objecte la participació ciutadana en l’àmbit del
benestar social i la salut pública.
h) Promoció i suport de les accions voluntàries de la ciutadania en el conjunt de la localitat.
i) Coordinació i promoció de polítiques de prevenció adreçades a la infància i a la joventut,
especialment en l’àmbit de la salut pública.
j) Potenciar la integració dels disminuïts físics o psíquics.
k) Promoció d’actuacions dirigides a millorar les condicions de l'habitatge de la gent necessitada
l) Potenciar accions que millorin la protecció i la promoció de la salut (seguretat alimentària,
seguretat ambiental, educació sanitària, etc...) de les persones
m) Promocionar estils de vida saludable
2.

El Consell també actuarà en aquells camps en què no existeixin, en l’actualitat, unes vies de
participació estables. Tanmateix, el Consell procurarà articular les actuacions ja iniciades
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CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 5è.
El Consell podrà funcionar en Plenari o mitjançant Grups de Treball.
Article 6è.
1. Integren el Plenari del Consell Municipal de Benestar Social:
L’Alcalde/ssa de Torelló o persona en qui delegui.
El /la regidor/a de Benestar Social i de Salut Pública o regidor/a que designi l’alcaldia.
Una persona en representació de cada grup polític.
Una persona en representació de cada una de les entitats que estiguin constituïdes o que
tinguin activitat al municipi de Torelló, a l’àmbit del benestar social i Salut pública, previ
acord del plenari del Consell.
Una persona en representació de la residencia i centre de dia “Cals Avis”
Una persona en representació del Casal d’Avis.
Un representant de cada una de les associacions de veïns legalment constituïdes
Una persona en representació de l’ABS de la Vall del Ges o de l’Agència de Protecció de la
Salut.
2. També formaran part, a títol individual, experts i persones de reconeguda vàlua dins l’àmbit de
treball del Consell, en un percentatge de fins a un terç de tots els membres del Consell. Aquestes
persones seran proposades en el primer plenari que se celebri i acceptades per la majoria,
posteriorment es ratificaran pel Ple.
ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
Article 7è.
Integren el Plenari del Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública:
La Presidència
La Vicepresidència
Els Membres
La presidència del Consell correspon a l’alcaldia, que podrà delegar-la expressament, al regidor o
regidora responsable de l’Àrea de Benestar Social i Salut Pública. La Vicepresidència serà elegida per i
entre les persones que formin el Plenari en representació de cada una de les entitats que estiguin
constituïdes o que tinguin activitat al municipi en l’àmbit del benestar social i la salut pública.
Són funcions de la Presidència:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i dirimir els empats
amb el vot de qualitat.
b) Fixar l’ordre del dia.
c) Ostentar la representació del Consell en tots els actes i procediments que calgui.
d) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin adoptat.
e) Autoritzar l’assistència al Plenari, Comissió Permanent o Comissions de treball, de persones de
reconeguda vàlua o coneixements específics quan el tractament d’un tema ho faci aconsellable.
La Vicepresidència té com a funció específica la substitució de la presidència amb tots els seus drets i
deures, en casos de malaltia, absència o delegació d’aquesta.
La Secretaria, així com la persona que l’hagi de substituir en els casos en què sigui precís, nomenada per
l’Alcaldia a proposta de la regidoria de l’Àmbit de Benestar Social i Salut Pública, ho serà al mateix temps
del Plenari com dels Grups de Treball. Tindrà veu en les qüestions que se li formulin, però no vot i serà
un/a tècnic/a del corresponent departament de l’ajuntament.
Els membres, i els seus suplents, seran nomenats per la presidència del Consell, a proposta de l’òrgan
competent de les respectives entitats a les quals representi.
La Presidència, en funció dels temes a tractar, podrà convocar puntualment a d’altres regidors/es,
responsables d’entitats i professionals de reconegut prestigi, a participar a les sessions plenàries del
Consell, amb veu però sense vot.
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Article 8è.
1.
2.
3.
4.

Atesa la diversitat de funcions i de camps d’actuació del Consell i per tal d’aconseguir una més gran
operativitat, es constituiran diferents Grups de Treball per a temes o estudis específics.
El nombre i la composició dels Grups de Treball seran establerts pel plenari en funció de les línies
de treball i/o les prioritats d’actuació del Consell.
Els Grups de Treball estaran integrats per membres del Consell i/o persones proposades per
aquests com a especialistes en els diferents temes objecte d’estudi.
Els Grups de Treball presentaran el resultat del seu estudi i els seus informes al Plenari del Consell.
RÈGIM DE SESSIONS. ADOPCIÓ D’ACORDS

Article 9è.
1.
2.

El Ple del Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública s’haurà de reunir tres vegades a l’any
en sessió ordinària i, en sessió extraordinària, sempre que la presidència ho consideri necessari o
ho sol·liciti la quarta part dels seus membres.
El plenari del Consell fixarà el règim de les sessions ordinàries, la convocatòria de les quals es farà
amb una antelació de set dies i anirà acompanyada de l’ordre del dia, l’esborrany de l’acta de la
sessió anterior i, si s’escau, de la documentació pertinent. Per a la sessió extraordinària l’antelació
mínima serà de quaranta-vuit hores.

Article 10è.
1. El règim de reunions dels Grups de Treball, atesa la seva especificitat, serà flexible i adequat a la
urgència de cada tema.
2. La convocatòria i la coordinació dels Grups de Treball correspondran a la presidència del Consell,
que podrà delegar la convocatòria en la secretaria quan ho consideri oportú.
Article 11è.
Es considerarà que el Plenari del Consell Municipal quedarà vàlidament constituït en sessió, amb
l’assistència mínima d’un terç dels seus membres.
Article 12è.
Els acords del Plenari s’adoptaran per majoria dels assistents, i pel seu propi caràcter consultiu es podran
aportar vots particulars.
Article 13è.
La Secretaria del Consell aixecarà l’acta de cada sessió que hi figuraran els acords adoptats i les incidències
que s’hagin pogut produir.
Les actes seran signades per la secretaria, amb el vistiplau de la presidència i seran sotmeses per a la seva
aprovació a l’inici de la sessió següent.
Els seus membres hauran de guardar reserva de les deliberacions i els acords adoptats en les matèries que
en cada cas es determini.
Article 14è.
El Consell Municipal haurà de fer una valoració de la tasca duta a terme cada dos anys.
El Consell Municipal disposarà d’un espai a la pàgina web de l’ajuntament de Torelló i al butlletí municipal.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst per aquestes normes reguladores ni en les del reglament de participació ciutadana de
l’Ajuntament de Torelló, correspon a la presidència del Consell adoptar la decisió que consideri més adient
d’acord amb els criteris generals que inspiren les dites normes, informant al Plenari en la següent sessió per
a la seva ratificació i, si s’escau, proposant la corresponent modificació de la normativa.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen expressament i amb efectes de l’entrada en vigor d’aquest reglament, les Normes reguladores
del Consell municipal de Benestar Social vigents, aprovades definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió
del 29 de desembre de 2004.
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6.- APROVAR LA SIGNATURA D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE
L’ENCÀRREC DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT, ENTRE L’AGÈNCIA DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ.

ACORD:
Vista la minuta del conveni de col·laboració per a la realització de l’encàrrec de
prestació de serveis de protecció de salut entre l’Agència de Protecció de la Salut i
l’Ajuntament de Torelló i trobada conforme,
El Ple de l’Ajutnament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració per a la realització de l’encàrrec
de prestació de serveis de protecció de salut entre l’Agència de Protecció de la Salut i
l’Ajuntament de Torelló, d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, al Sr. Alcalde 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 PER A LA REALITZACIÓ DE L’ENCÀRREC DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT ENTRE L'AGÈNCIA DE
PROTECCIÓ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Barcelona,
REUNITS
D’una part, Xavier Llebaria i Samper, director gerent de l'Agència de Protecció de la Salut.
I de l’altra, Miquel Franch i Ferrés, Alcalde de l’Ajuntament de Torelló.
ACTUEN
El primer, en representació de l'Agència de Protecció de la Salut, en endavant l’APS, en exercici del seu
càrrec i facultat per signar aquest conveni d’acord amb l’article 24.l) de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de
protecció de la salut.
El segon, en representació de l’Ajuntament de Torelló, per reelecció del 16 de juny de 2007, amb les més
amplies facultats de representació de l’Ajuntament, atorgades per l’article 53.1.a del text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Les parts, de mutu acord, en presència del senyor Jaume Manau i Terrés secretari de la corporació i
funcionari amb habilitació estatal, que dóna fe de la signatura d'aquest conveni de conformitat amb la
disposició addicional segona 1.2.a) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'empleat Públic.
EXPOSEN
1. Que l’ordenació de les activitats i dels serveis de protecció de la salut de les persones constitueix un
objectiu de primer ordre en el que les administracions compareixents comparteixen competències en
aquestes matèries.
2. Que l’APS, té l’objectiu d’integrar tots els serveis de protecció de la salut i coordinar-los amb la resta
d’organismes, amb la finalitat de protegir la població dels factors ambientals i alimentaris que poden produir
un efecte negatiu en la salut de les persones. L’APS du a terme aquest objectiu exercint les funcions i
activitats previstes als articles 16 i 17 de la Llei 7/2003, de 25 d’abril, de protecció de la salut.
3.
Que les administracions compareixents creuen fonamental avançar en la integració dels serveis públics
municipals i nacionals i aconseguir un millor aprofitament dels recursos humans i materials del territori,
assegurant la satisfacció de les necessitats presents i futures de la ciutadania.
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4. Que, en data 11 de gener de 2006, l’Honorable senyora Marina Geli i Fàbrega, consellera de Salut de la
Generalitat de Catalunya, el senyor Joan M. Roig i Grau, president de l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques i el senyor Manuel Bustos i Garrido, president de la Federació de Municipis de Catalunya, van
signar el Conveni Marc que ha d’orientar els vincles i les obligacions a establir en els convenis que els ens
locals i l’APS puguin subscriure, en relació amb la prestació de serveis de protecció de la salut.
5. Que, en data 27 de març de 2007, el Consell Rector de l’Agència de la Protecció de la Salut va aprovar el
catàleg de serveis de l’APS, de conformitat amb allò que disposa l’article 21.1 g) de la Llei 7/2003, de
protecció de la Salut.
6. Que l’Ajuntament de Torelló i l’APS volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa basat en
la col·laboració. La superació dels conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental
i alimentària no es basa en una delimitació millor dels àmbits de responsabilitat, sinó en la creació d’espais de
gestió conjunta, respectant el marc competencial actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i
social.
Per l’exposat, les administracions públiques que intervenen signen el present conveni de col·laboració
interadministrativa amb subjecció als següents,
PACTES
Primer.- L’objecte d’aquest conveni és regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament a favor de l’APS per a la
prestació dels serveis mínims de protecció de la salut de competència local, que s’especifiquen a l’annex
d’aquest conveni.
L’Ajuntament només encarrega a l’APS les activitats esmentades expressament a l’annex d’aquest conveni.
No li encomana, per tant, cap de les altres activitats o serveis que integren el catàleg de serveis de l’APS,
aprovat pel seu Consell Rector el 27 de març de 2007.
Segon.- A l’annex es relacionen les activitats que l’APS prestarà a l’Ajuntament de Torelló, sense cap
contraprestació econòmica, de conformitat amb la lletra a) del pacte tercer del conveni subscrit el dia 11 de
gener de 2006 entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya.
Tercer.- El personal que portarà a terme les tasques de protecció de la salut és el personal funcionari o
laboral de l’APS adscrits en el sector, mentre que l’Ajuntament no adscriu cap mena de recurs, ni
personal, ni material.
L’APS es compromet a comunicar a l’Ajuntament les informacions i els resultats que es generin com a
conseqüència de la seva actuació. Per la seva part, l’Ajuntament també es compromet a comunicar a
l’APS totes les accions que emprengui i els actes administratius que adopti derivats de les actuacions i
propostes que l’APS ha realitzat en el marc d’aquest conveni, així com al seguiment dels establiments
que s’hagin inspeccionat per al compliment de les mesures correctores que calguin d’acord amb l’annex.
Quart.- L’Ajuntament comunicarà al responsable de l’equip de protecció de la salut de l’APS, cada
vegada que es necessiti per a la realització de les activitats que s’encarreguen, tota la informació
necessària relativa al cas de què es tracti.
Per fer possible aquesta tramesa d’informació es podrà fer servir qualsevol dels sistemes habituals de
comunicació: el correu, el fax, el telèfon o el correu electrònic.
Cinquè.- Es constitueix una Comissió de Seguiment d’aquest conveni, la qual estarà formada per dos
representants de l’APS i dos representants de l’Ajuntament.
La Comissió de Seguiment s’haurà de reunir com a mínim un cop l’any.
La Comissió de Seguiment ha d’elaborar cada any una memòria que reculli les activitats realitzades i els
resultats obtinguts en l’execució d’aquest conveni de col·laboració.
Sisè.- La informació que les parts es lliurin per al desenvolupament d’aquest conveni tindrà caràcter
confidencial, a menys que s’acordi expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, dades i
documentació a què tinguin accés en virtut del present conveni, no podent utilitzar-les per a usos diferents
als previstos en el mateix, i fan constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa
de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas. Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que
es puguin realitzar en el seu desenvolupament es podran dur a terme accessos a dades de caràcter personal
ni tractaments ni cessions a tercers no permesos per les lleis.
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions que es
realitzin en el marc d’aquest conveni, en cas de ser necessaris, les parts es comprometen a respectar la
normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat
normativament previstes, així com a guardar una estricta confidencialitat sobre les mateixes.
La vulneració del deure de confidencialitat sobre les dades esmentades o de qualsevulla altra obligació
derivada de la legislació de protecció de dades de caràcter personal serà causa de resolució del conveni.
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Setè.- Els estudis, projectes i treballs que es duguin a terme en compliment d’aquest conveni en l'àmbit
territorial de Catalunya s'ha d'emprar, almenys, en català d’acord amb les obligacions relatives a l’ús del
català que deriven de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i de les
disposicions que la desenvolupen.
Vuitè.- L’APS es reserva la decisió d'incloure el logotip de la Generalitat de Catalunya o de l’APS en les
activitats derivades de l'objecte d’aquest conveni.
Novè.- La propietat intel·lectual derivada dels treballs duts a terme amb motiu d’aquest conveni restarà
subjecta a les disposicions legals vigents aplicables en la matèria. Pel que fa als drets inherents a l’autoria
s’atorgarà el reconeixement corresponent a qui hagi intervingut en l’execució dels treballs esmentats i en
tindrà els drets morals.
Els drets d’explotació obtinguts del treball resultant, objecte d’aquest conveni, corresponen a l’APS. Cas que
una altra part signatària del conveni vulgui utilitzar els resultats parcials o finals, en part o totalment, per a la
seva difusió i/o publicació, en qualsevol forma, haurà de sol·licitar per escrit, prèviament i expressament, la
conformitat de l’APS i, en qualsevol cas, en la reproducció que se'n dugui a terme es farà constar que el
treball és propietat de l’APS. Igualment, queda prohibida l'autorització a tercers per reproduir, distribuir o
comunicar públicament per qualsevol mitjà, totalment o parcialment, els treballs objecte d'aquest conveni
sense el consentiment de l’APS.
Desè.- La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al 31 de desembre de
2009. Per acord mutu de les parts, el conveni es podrà prorrogar abans de la seva expiració. Les pròrrogues
del conveni hauran de fer-se de manera expressa i tindran caràcter anual.
Onzè.- Seran causes de resolució anticipada del conveni, les següents:
- L’incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
- L’acord mutu de les parts, que s’instrumentarà per escrit.
- La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
- Denúncia d’alguna de les parts amb un preavís de dos mesos.
Dotzè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa. Els dubtes que es puguin plantejar sobre la seva
interpretació es resoldran de mutu acord entre les parts. No obstant això, en cas de persistència del
desacord correspondrà a la jurisdicció contenciós administrativa resoldre les qüestions litigioses que puguin
sorgir de la seva interpretació i compliment.
I, com a prova de conformitat amb el contingut del present conveni, les parts que intervenen el signen per
duplicat en el lloc i la data indicats en l'encapçalament.
El director gerent
de l'Agència de Protecció de la Salut
Xavier Llebaria i Samper

L’Alcalde de
l’Ajuntament de Torelló
Miquel Franch i Ferrés
El secretari
Jaume Manau i Terrés

ANNEX
Activitats que es portaran a terme en el municipi de Torelló de conformitat amb la relació d'activitats
incloses en els serveis mínims dels ens locals que integra l’annex I del conveni marc d’11 de gener de 2006.
Des de la data de la signatura del conveni fins al 31 de desembre de 2009, les activitats relacionades amb els
serveis, el nombre o la periodicitat previstos amb què s’han de realitzar aquestes activitats, és la que es
detalla:
Activitat
Servei Regional

1. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DE LES AIGÜES DE CONSUM
PÚBLIC
Activitats de control de l’aigua de la xarxa municipal, d’acord amb els criteris de
risc sanitari i en funció del Programa de vigilància de les aigües de consum humà de
Catalunya del Departament de Salut

Avaluar el risc i assessorar a l’Ajuntament en el cas d’incompliments en les
instal·lacions anteriors
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Assessorar a l’Ajuntament en la participació en el Sistema de Información Nacional
de Aguas de Consumo (SINAC)

Activitat

2. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT EN ESTABLIMENTS PÚBLICS I
ELS INDRETS HABITATS
Control periòdic de les condicions higienico-sanitàries i de seguretat de les llars
d’infants
Nombre/periodicitat

Activitat
Servei Regional

20% del cens/any

3. GESTIÓ DEL RISC PER A LA SALUT DERIVAT DELS PRODUCTES
ALIMENTARIS
Elaboració de l’informe sanitari previ al funcionament d’activitats alimentàries,
en el procés de concessió del permís ambiental
Tramitació

A través del servei d’assistència a municipis del Consell
Comarcal d’Osona

Inspecció dels establiments de menjars preparats en el tràmit d’autorització
sanitària de funcionament
Tramitació

A través del servei d’assistència a municipis del Consell
Comarcal d’Osona

Control sanitari periòdic dels menjadors escolars d’acord amb el Programa de
menjadors escolars i promoció de l’alimentació saludable del Servei Regional
Nombre/periodicitat

30% del cens/any

Inspecció dels establiments minoristes de la carn d’àmbit de distribució municipal
en el tràmit d’autorització sanitària de funcionament
Tramitació

A través del servei d’assistència a municipis del Consell
Comarcal d’Osona

Les visites de seguiment dels establiments minoristes de la carn amb mesures
correctores pendents en el tràmit d’autorització sanitària de funcionament, a
petició de l’Ajuntament
Nombre/periodicitat

A través del servei d’assistència a municipis del
Consell Comarcal d’Osona.

Control sanitari periòdic dels establiments minoristes del mercat municipal
Nombre/periodicitat

Un màxim de 2 inspeccions/any

Ajuntament
Resolució de l’autorització sanitària de funcionament dels establiments de
menjars preparats que ho requereixin
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Resolució d’autorització sanitària de funcionament dels minoristes de la carn
d’àmbit de distribució municipal que ho requereixin

Incoació i tramitació d’expedients sancionadors derivats dels punts anteriors i
aplicar les mesures cautelars que siguin necessàries

7.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 22 D’OCTUBRE DE 2008, DE
SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ D’ENERGIA GEOTÈRMICA:
INTERVENCIONS:
MONTSE AYATS:
Ja vàrem votar favorablement a una proposta que anava en el mateix sentit en el ple del
mes passat i que entenem –si ho vàrem entendre bé a la comissió corresponent- que les
dues subvencions servien per cobrir una part important de la instal·lació. Nosaltres
pensem que l’ajuntament –ja ho hem dit en altres ocasions- ha de predicar amb
l’exemple i també ho ha de fer en el cas de la utilització d’energies com aquestes i, per
tant, per això estem d’acord en la proposta.
ACORD:
Donat que en data 22 d’octubre de 2008 es va dictar una resolució de l’Alcaldia de
sol.licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya dintre de la convocatòria per a la concessió de les subvencions a ens
locals per promoure accions de sostenibilitat local.
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 de medi ambient, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
Primer: RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia que es transcriu literalment a continuació:
“Vista la resolució MAH/244/2008, de 15 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores de les subvencions a ens locals per promoure accions de sostenibilitat
local,
Atès que l’Ajuntament de Torelló vol sol.licitar una subvenció al Departament de Medi
Ambient i Habitatge dintre de la convocatòria esmentada per al projecte d’instal·lació
d’energia geotèrmica a l’edifici municipal de GESTIOMAT, S.L. .
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
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Primer.- SOL.LICITAR al Departament de Medi Ambient i Habitatge una subvenció dintre
de la convocatòria de subvencions a ens locals per promoure accions de sostenibilitat
local per al projecte d’instal·lació d’energia geotèrmica a l’edifici municipal de
GESTIOMAT, S.L.
Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Miquel Franch i Ferrés, perquè
presenti la sol.licitud en nom de l’Ajuntament.
Tercer:- ADOPTAR el compromís de dotar-se de suficient consignació pressupostària per a
la part no subvencionada de les despeses que comporta aquesta actuació, així com
renunciar a la realització del projecte en cas que no resulti subvencionat.
Quart:- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la propera
sessió que tingui lloc.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament de Medi Ambient i Habitatge i als
departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.”
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya i als departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament.
8.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 22 D’OCTUBRE DE 2008, DE
SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA PLANTADA ANUAL D’ARBRES AMB LES ESCOLES DE
TORELLÓ:
ACORD:
Donat que en data 22 d’octubre de 2008 es va dictar una resolució de l’Alcaldia de
sol.licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya dintre de la convocatòria per a la concessió de les subvencions a ens
locals per promoure accions de sostenibilitat local.
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 de medi ambient, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
Primer: RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia que es transcriu literalment a continuació:
Vista la resolució MAH/244/2008, de 15 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores de les subvencions a ens locals per promoure accions de sostenibilitat
local,
“Atès que l’Ajuntament de Torelló vol sol.licitar una subvenció al Departament de Medi
Ambient i Habitatge dintre de la convocatòria esmentada per al projecte de plantada
anual d’arbres amb les escoles de Torelló – Curs 2008/09.
Donat que per presentar la sol.licitud cal aportar un acord de sol.licitud de l’òrgan
competent,
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local legislació vigent en matèria de règim
local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei
municipal de règim local de Catalunya,
HE RESOLT
Primer.- SOL.LICITAR al Departament de Medi Ambient i Habitatge una subvenció dintre
de la convocatòria de subvencions a ens locals per promoure accions de sostenibilitat
local per al projecte de plantada anual d’arbres amb les escoles de Torelló – Curs
2008/09.
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Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Miquel Franch i Ferrés, perquè
presenti la sol.licitud en nom de l’Ajuntament.
Tercer:- ADOPTAR el compromís de dotar-se de suficient consignació pressupostària per a
la part no subvencionada de les despeses que comporta aquesta actuació, així com
renunciar a la realització del projecte en cas que no resulti subvencionat.
Quart:- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la propera
sessió que tingui lloc.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament de Medi Ambient i Habitatge i als
departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.”
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya i als departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament.
9.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 22 D’OCTUBRE DE 2008, DE
SOL·LICITUD D’UNA SUBVENCIÓ PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES SOLARS TÈRMIQUES AL
PAVELLÓ:
ACORD:
Donat que en data 22 d’octubre de 2008 es va dictar una resolució de l’Alcaldia de
sol.licitud de subvenció al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya dintre de la convocatòria per a la concessió de les subvencions a ens
locals per promoure accions de sostenibilitat local.
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 de medi ambeint, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
Primer: RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia que es transcriu literalment a continuació:
Vista la resolució MAH/244/2008, de 15 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores de les subvencions a ens locals per promoure accions de sostenibilitat
local,
Vista la resolució MAH/244/2008, de 15 de maig, per la qual s’aproven les bases
reguladores de les subvencions a ens locals per promoure accions de sostenibilitat
local,
“Atès que l’Ajuntament de Torelló vol sol.licitar una subvenció al Departament de Medi
Ambient i Habitatge dintre de la convocatòria esmentada per a la instal.lació de plaques
solars tèrmiques al Pavelló municipal d’Esports de Torelló,
Donat que per presentar la sol.licitud cal aportar un acord de sol.licitud de l’òrgan
competent,
Per tot l’exposat anteriorment, i de conformitat amb les atribucions que em confereix
l’article 21 de la Llei 7/1985 de bases de règim local legislació vigent en matèria de règim
local, i l’article 53 del decret legislatiu 2/2003 pel que s’aprova el text refós de la llei
municipal de règim local de Catalunya,
HE RESOLT
Primer.- SOL.LICITAR al Departament de Medi Ambient i Habitatge una subvenció
dintre de la convocatòria de subvencions a ens locals per promoure accions de
sostenibilitat local per a la instal.lació de plaques solars tèrmiques al Pavelló municipal
d’Esports de Torelló.
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Segon.- FACULTAR l’Alcalde-President de la Corporació, Sr. Miquel Franch i Ferrés, perquè
presenti la sol.licitud en nom de l’Ajuntament.
Tercer:- ADOPTAR el compromís de dotar-se de suficient consignació pressupostària per a
la part no subvencionada de les despeses que comporta aquesta actuació, així com
renunciar a la realització del projecte en cas que no resulti subvencionat.
Quart:- SOTMETRE la present resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament a la propera
sessió que tingui lloc.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament de Medi Ambient i Habitatge i als
departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de l’Ajuntament.”
Segon.- NOTIFICAR la present resolució al Departament de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya i als departaments d’Intervenció i d’Obres i Serveis de
l’Ajuntament.
10.- APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’AGRUPACIÓ DE
COMERCIANTS DE TORELLÓ:
ACORD:
Vist l’esborrany de conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Torelló i l’AGRUPACIÓ
DE COMERCIANTS DE TORELLÓ, i trobat conforme,
Atès que la seva signatura és necessària per tal que l’esmentada entitat assumeixi durant
les festivitats de Nadal la tasca de megafonia i enllumenat nadalenc d’alguns carrers de
la població.
A proposta de la Regidoria d’Obres i Serveis, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
“Primer.- APROVAR el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Torelló i
l’AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DE TORELLÓ d’acord amb el text que figura amb el
contingut que es transcriu literalment a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’AGRUPACIÓ DE
COMERCIANTS DE TORELLÓ.
A Torelló, el dia de novembre 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. JAUME MUNMANY I FONT, major d’edat, amb DNI núm. 77105394X, que actua en nom i representació de l’AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DE TORELLÓ,
inscrita al registre d’entitats d’aquest Ajuntament amb el número 39, amb domicili al C.
Enric Prat de la Riba, 17-19 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
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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 l’AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DE TORELLÓ assumeix durant les festivitats de
Nadal la tasca de megafonia i enllumenat nadalenc d’alguns carrers de la població.
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,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb els següents:
PACTES
Primer.L’Ajuntament de Torelló i l’AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DE TORELLÓ
estableixen un conveni de col·laboració l’objecte del qual és la megafonia i
l’enllumenat d’alguns carrers de la població durant les festivitats de Nadal.
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, destinada a la megafonia i l’enllumenat d’alguns carrers de la
població durant les festivitats de Nadal. La subvenció serà, com a màxim, del 50% del
total del pressupost de l’activitat. L’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 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.- L’AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DE TORELLÓ es compromet a:
A. Portar a terme la megafonia i l’enllumenat nadalenc d’alguns carrers de la població.
B. Presentar una memòria en què faci constar els carrers que s’il.luminaran, el tipus
d’il.luminació, el pressupost de la instal.lació i desinstal.lació i la seva legalització.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de
col·laboració necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels
següents membres:
• Un/a representant de l’AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS 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 de l’1 de gener de 2009 fins el 31 de desembre de
2011 i es podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de
les dues parts el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva data de
finalització o de la finalització de la primera de les pròrrogues.
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En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions
que es considerin adients.
Setè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables,
l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts
amb una antelació mínima de tres mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol
efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’Alcalde
Miquel Franch i Ferrés

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

Per l’AGRUPACIÓ DE COMERCIANTS DE TORELLÓ,
Jaume Munmany i Font
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
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.
11.- APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DEL BARRI DE MONTSERRAT:
ACORD:
Vist l’esborrany de conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Torelló i l’ASSOCIACIÓ
DE VEÏNS DEL BARRI DE MONTSERRAT, i trobat conforme,
Atès que la seva signatura és necessària per tal que l’esmentada entitat assumeixi durant
les festivitats de Nadal la tasca d’enllumenat nadalenc d’alguns carrers del Barri de
Montserrat.
A proposta de la Regidoria d’Obres i Serveis, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
seus membres, acorda:
“Primer.- APROVAR el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Torelló i
l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MONTSERRAT d’acord amb el text que figura amb el
contingut que es transcriu literalment a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DEL BARRI DE MONTSERRAT
A Torelló, el dia d’octubre de 2008.
ES REUNEIXEN
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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 PRATS I FURIÓ, major d’edat, amb DNI núm. 77085321 Q, que
actua en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MONTSERRAT,
inscrita al registre d’entitats d’aquest Ajuntament amb el número 8, amb domicili al C. de
Núria, 91 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 l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MONTSERRAT assumeix durant les festivitats
de Nadal la tasca d’enllumenat nadalenc d’alguns carrers del Barri de Montserrat.
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,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb els següents:
PACTES
Primer.- L’Ajuntament de Torelló i l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MONTSERRAT
estableixen un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’enllumenat d’alguns
carrers del Barri de Montserrat durant les festivitats de Nadal.
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, destinada a l’enllumenat d’alguns carrers del Barri de Montserrat
durant les festivitats de Nadal. La subvenció serà, com a màxim, del 50% del total del
pressupost de l’activitat. L’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 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.- L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MONTSERRAT es compromet a:
A. Portar a terme la megafonia i l’enllumenat nadalenc d’alguns carrers del Barri de
Montserrat.
B. Presentar una memòria en què faci constar els carrers que s’il.luminaran, el tipus
d’il.luminació, el pressupost de la instal.lació i desinstal.lació i la seva legalització.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de
col·laboració necessària.
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Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels
següents membres:
• Un/a representant de l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MONTSERRAT
• 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 de l’1 de gener de 2009 fins el 31 de desembre de
2011 i es podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de
les dues parts el denuncia amb una antelació mínima de dos mesos a la seva data de
finalització o de la finalització de la primera de les pròrrogues.
En cas de pròrroga del present conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions
que es considerin adients.
Setè,- Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables,
l’incompliment de qualsevol dels pactes establerts, i la denúncia prèvia d’una de les parts
amb una antelació mínima de tres mesos.
I en prova de conformitat ambdues parts signen aquest conveni per duplicat, a un sol
efecte, al lloc i data indicats a l’encapçalament.
Per l’Ajuntament de Torelló:
L’Alcalde
Miquel Franch i Ferrés

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

Per l’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MONTSERRAT,
Joan Prats i Furió
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
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.
12.- APROVACIÓ INICIAL DE LA 13a. MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA PER TAL DE PROCEDIR A L’AJUSTAMENT DELS PARÀMETRES A L’ÀMBIT
DEL PLA ESPECIAL TORRENTERA II
INTERVENCIONS:
SR. DAVID FORCADA:
Aquest Pla Especial La Torrentera tenia una problemàtica pel que fa a la cessió de
terrenys; és a dir, per poder ordenar aquesta zona era molt dificultós tirar-ho endavant,
perquè la cessió que s’havia de fer de zona lliure, els paràmetres d’aquell àmbit no h
permetien i ens hauríem de menjar part de les finques privades si no es feia una
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modificació del Pla general. Per desencallar-ho, sembla que amb aquesta aprovació
inicial es modificaran els paràmetres del Pla General per acomodar-ho al projecte
d’ordenació d’aquella zona i a partir d’aquí es podrà iniciar un procés d’assentar-ho,
perquè creiem que convé molt, perquè els que passem per allà a vegades, creiem que
realment fa molta llàstima.
ACORD:
Vista la 13ena Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació Urbana redactada pels
serveis tècnics municipals, per tal d’ajustar els paràmetres corresponents al Peri
“Torrentera II” que hi figuren en la fitxa corresponent, a la realitat actual d’aquest sector
de la població, per tal de poder fer factible el seu desenvolupament i suprimir aquest
espai residual situat al bell mig del nucli urbà, acomplint a la vegada les finalitats que
persegueix el Peri Torrentera II i que figuren en la pròpia Memòria del Pla General (apartat
E.2.5) consistents en ordenar la part posterior per sanejar uns espais infrautilitzats,
possibilitar l’accés posterior als habitatges i als carrers principals, tot donant una façana
interior al vial de nova creació.
Atès que la modificació proposada consisteix bàsicament en la substitució del paràmetre
corresponent a l’aprofitament, substituint el mateix per un nou paràmetre corresponent a
l’ocupació, mantenint el mateix coeficient i respectant el paràmetre actual corresponent
a l’edificabilitat, quedant, per tant els paràmetres resultants següents:
Ocupació: 0,45 %
Edificabilitat: 0,65 %
Aquesta proposta no incrementa el sostre, sinó que només canvia el paràmetre
corresponent al sòl privat. Pensem que aquesta és una bona mesura, tota vegada que,
en primer lloc identifica el sòl de propietat privada, a la vegada que determina quin
d’aquest es pot ocupar amb edificació i quin ha de quedar com a verd privat sense
aprofitament. En canvi el coeficient que s’establia al planejament general i que
corresponia a la proporció entre sòl privat i sòl total, mai es podria complir, perquè és
impossible de poder qualificar de pública la propietat privada no edificable, perquè
queda sempre situada entre la resta de la finca exclosa de l’àmbit i l’edificabilitat
proposada.
Aquesta modificació puntual afecta els apartats següents de les Normes del Pla General
vigent:
• Apartat E.2. : Caldrà refer el quadre dels plans especials, de l’apartat E.2 de la Memòria
de la Revisió del pla general
• Apartat 5. Cal detallar els nous paràmetres i superfície a la línia 5 del quadre de
l’apartat E.2 de la Memòria de la Revisió del Pla General.
L’àmbit d’aquesta modificació puntual, quedarà amb els valors següents:
QUADRE SUPERFÍCIES PROPOSTA
Superfície total àmbit
Sòl públic
- Passatge La Torrentera
- Porxo
- Zona verda pública
TOTAL
Sol privat:
- Residencial P. Baixa
- Verd privat (no computable)
TOTAL

6.791,40 m².

100 %

1.490,99 m²
467,87 m²
62,80 m²
2.021,66 m²

29,77%

1.968,62 m²
2.801,12 m²
4.769,74 m²

70,23 %
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Sostre edificable
- Planta Baixa
- Planta Primera
TOTAL

1.968,61 m²
2.436,46 m²
4.405,07 m²

Ocupació
- Projecció en planta

2.436,46 m²

Estàndards resultants:
Ocupació: 2.436,46 m² / 6.791,40 m² = 0,3587
Edificabilitat bruta: 4.405,07 m² / 6.791,40 m² = 0,6486
Si d’acord amb la Modificació Puntual proposada, es calculés l’Aprofitament, aquest
seria de:
Aprofitament: 4.769,74 / 6.791,40 = 0,7023
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient.
A proposta de la regidoria d’urbanisme, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres i, per tant, amb la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la 13a. Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana per tal de procedir a l’ajustament de paràmetres a l’àmbit del Pla Especial
TORRENTERA II, d’acord amb la següent proposta:
D’acord amb la present modificació puntual, el contingut dels apartats del Pla General
vigent, que defineixen els Plans Especials, passaria a ser el següent:
2.5.1 Modificació de l’apartat E.2 Plans Especials
Els plans especials previstos en aquesta Revisió del Pla General son els següents:
PLANS ESPECIALS
NOM
1- VILASECA
2- LA COROMINA
3- GES CENTRE
4- ESPONA
5- TORRENTERA II

SUPERFÍCIE
(m²)BRUTA
20.275
62.211
23.424
6.904
6.791

TOTAL
P. ESPECIALS
119.605
0,34
(*) En negreta el text canviat.

EDIFICABILITAT

APROFITAMENT OCUPACIÓ

0,65
0,30
0,10
0,30
0,6486

---0,21

0,30
0,20
0,13
0,20
0,3587

0,3587

2.5.2 Modificació de l’apartat 5 : Pla Especial reforma interior “ La Torrentera II”
Aquest engloba els patis dels habitatges que donen a l’antic torrent que es va
canalitzar i persegueix dues finalitats: Ordenar la part posterior per sanejar uns espais
infrautilitzats i possibilitar l’accés posterior als habitatges i la sortida als carrers
principals.
La resta de sòl privat situat en sòl urbà es qualifica a partir de les mateixes tipologies
de les normes urbanístiques del pla general vigent, introduint la normativa de les
modificacions puntuals,
estudis de detall i totes les figures de planejament
executades que han introduït canvis en els paràmetres urbanístics.
Ateses les característiques especials del present Pla Especial i per tal de poder fer
factible el seu desenvolupament i suprimir aquest espai residual situat al bell mig de la
població, mantenint a la vegada les finalitats que persegueix el Pla especial s’ha
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modificat el paràmetre corresponent a l’aprofitament pel paràmetre corresponent a
l’ocupació.
(*) En negreta el text canviat.
(*) Subratllar el text suprimit
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 als propietaris inclosos en l’àmbit de la modificació.
Quart.- FACULTAR l’alcalde de l’Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
13.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD DE NOMENAMENT DEL REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT AL
CONSORCI DE COMUNICACIÓ LOCAL:
ACORD:
Per acord del Ple de l’Ajuntament, reunit en sessió ordinària del dia 20 de juny de 2007, es
va nomenar la Sra. Flora Vilalta i Sospedra, aleshores regidora de cultura, per a exercir la
representació d’aquesta Corporació al Consorci de Comunicació Local.
A proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres,
acorda:
Primer.- NOMENAR el Sr. MIQUEL FRANCH i FERRÉS, Alcalde d’aquest Ajuntament, per a
exercir la representació d’aquesta corporació al Consorci de Comunicació Local.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’ALCALDIA, A PROPOSTA DE LA FEDERACIÓ SARDANISTA DE
CATALUNYA, PER A LA DECLARACIÓ DE LA SARDANA COM A “DANSA NACIONAL DE
CATALUNYA”:
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres hi donarem suport, però ens agradaria, des d’Esquerra Republicana, mostrar un
desig, un desig de renovació i de capacitat d’innovació per part del món de la sardana
que, jo crec, tothom que hi està implicat des d’administració, com el mateix moviment
social que hi ha al darrere n’és conscient i, recordar –ja que abans parlàvem de culturaque a Torelló hem omplert un teatre com el Cirvianum amb una actuació absolutament
innovadora i que va tenir molt èxit en l’àmbit sardanístic i en què un regidor (Sr. Manel
Romans) hi va participar directament amb la tenora. Jo crec que també ha de servir
d’exemple de tota la riquesa que hi ha al voltant de la sardana i esperem que es sàpiga
aprofitar.
SRA. FLORA VILALTA:
Donarem suport a la moció en els termes en què s’ha presentat.
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ACORD:
La sardana, com a expressió popular de la identitat catalana, té un arrelament al
Principat de Catalunya.
De la sardana, se’n extreuen un seguit de valors democràtics i a favor dels drets humans
defensats pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerància, la integració, la igualtat, la
germanor i la solidaritat. Tot des d’una perspectiva intergeneracional de defensa de la
igualtat de drets home-dona i sense distinció de classe social i ètnia.
A nivell popular, es reconeix la sardana i el moviment social que la promou, la seva tasca
en pro de la democràcia, i es considera com un element de vertebració.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- DEMANAR formalment al Parlament de Catalunya i als Diputats que en formen
part que es declari la sardana com a “dansa nacional de Catalunya”.
Segon.- COMUNICAR aquest acord a la Federació Sardanista de Catalunya, al Parlament
de Catalunya i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
15.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNA LLAR
D’INFANTS AL SECTOR DE “LA CABANYA”:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Voldríem fer una pregunta: el termini final, el temps d’execució de les obres, és de 15 o
de 12 mesos?
SR. MIQUEL FRANCH:
Són 15 mesos. Jo voldria aprofitar, ja que fem l’aprovació definitiva d’aquest contracte
d’obres, felicitar els tècnics de l’ajuntament, tant a l’àrea de serveis territorials, als
tècnics d’urbanisme, com secretaria i intervenció, perquè com tots sabem, el canvi del
sistema de contractació, el que ha portat és certa lentitud pel que fa a l’adjudicació
de les obres, lentitud que un ajuntament no es pot saltar, perquè no tenim
competència per a fer-ho. I en aquest sentit, des dels serveis tècnics i des d’intervenció
i secretaria, s’ha treballat molt bé per tal d’assolir que al dia següent de finalitzar una
intervenció ja pogués començar la següent i poder fer tot el procés correcte i també
en un altre tema, que feia molts anys que no s’havia fet: el sòl on s’ha de fer aquesta
llar d’infants, que fos propietat municipal i no ho era, perquè en el seu moment no es
va anar al notari i l’ajuntament no va fer l’acceptació; això també ha calgut fer-ho i
penso que s’ha fet d’una manera molt correcta i, per tant, si no hi ha res de nou i
esperem que no, la setmana vinent signarem el contracte amb aquesta empresa que
ha resultat adjudicatària de les obres definitivament i, a començar les obres.
Reitero en la felicitació de la feina feta; evidentment també en la feina política, que ja
he felicitat moltes vegades, però ho repeteixo, perquè penso que s’ha treballat amb
molta diligència en aquest tema i amb un esforç bastant important: el departament
d’educació va dir a l’ajuntament de Torelló, fa uns quants anys, que havíem de fer una
llar d’infants. Si haguéssim fet aquesta, penso que ens hauríem equivocat si abans no
haguéssim municipalitzat la llar d’infants Blancaneus i això ha estat una feina
extraordinària, complexa i finalment hem arribat a l’objectiu que volíem l’ajuntament:
disposar de dues escoles bressol públiques al nostre municipi.

35

ACORD:
Atès que per acord del ple de l’Ajuntament adoptat en sessió de data 28 de juliol de
2008 es va aprovar l’expedient 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.
Atès que es va sotmetre a informació pública el plec de clàusules en el BOPB, en el
DOCG 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 es varen presentar dinou proposicions, que consten a
l’expedient.
Atès que es va constituir la mesa de contractació i es va emetre informe de valoració
tècnica, el qual ha estat assumit íntegrament per la mesa de contractació
Atès que per acord de Ple de data 27 d’octubre de 2008, es va 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 a la proposició presentada, pel preu d’un milió setanta-un mil
set-cents un euros amb, trenta-vuit cèntims (1.071.701,38 €), més cent setanta un mil
quatre-cents setanta i dos euros amb vint-i-dos cèntims (171.472,22 €) corresponents a
l’Impost sobre el Valor Afegit, totalitzant un milió dos-cents quaranta tres mil cent setanta
tres euros amb seixanta cèntims (1.243.173,60 €), per ser la proposició que ha obtingut
major puntuació d’acord amb l’establert en el Plec de clàusules.
Atès que l’adjudicació provisional es va publicar, en data 30 d’octubre de 2008 en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 261 i en el Perfil de contractant de
l’òrgan de contractació, en data 31 d’octubre es va notificar a tots els licitadors, i en
data 4 de novembre de 2008 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, núm. 5250.
Atès que en data 28 d’octubre de 2008, l’adjudicació provisional es va notificar a
l’adjudicatari Construccions Mangas i Fills, SL, tot requerint la documentació justificativa
d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud per
contractar, així com constituir la garantia definitiva.
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de Secretaria, i de
conformitat amb allò que estableix l’article 135.4 i la Disposició Addicional Segona de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic,
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional, per procediment obert i atenent a
l’oferta econòmicament més avantatjosa, del contracte d’obres de construcció
d’una llar d’infants al sector de “La Cabanya”, a l’empresa Construccions Mangas i
Fills,SL, publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 261, de data
30 d’octubre de 2008, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5250, de
data 4 de novembre de 2008, i en el Perfil del contractant, ratificant la totalitat de les
actuacions realitzades per l’alcaldia i que consten a l’expedient.
Segon.- Disposar la despesa 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 definitiva a tots els licitadors que no han resultat
adjudicataris i autoritzar la devolució de les garanties provisionals presentades per
aquests, a partir de l’endemà de la signatura del contracte amb l’adjudicatari.
Quart.- Notificar a, l’empresa Construccions Mangas i Fills, SL, adjudicatari del
contracte, els presents acords i citar-lo per a la signatura del contracte que tindrà lloc
a l’Ajuntament de Torelló.
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Cinquè.- Publicar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres de construcció d’una
llar d’infants al sector de “La Cabanya”, en el Perfil de contractant i publicar anunci
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
en el termini màxim de quaranta-vuit dies a comptar des de la data dels presents
acords.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
16.- ACORD DE CESSIÓ DE DUES FINQUES A LA FUNDACIÓ PRIVADA FAMÍLIA I BENESTAR
SOCIAL, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DE PROMOCIÓ PÚBLICA, A L’ÀMBIT DEL PLA
PARCIAL “EL CASTELL I”:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
En el ple anterior vàrem aprovar la cessió d’altres finques destinades a habitatges de
promoció pública i ja vàrem manifestar la nostra satisfacció, perquè tots aquests
projectes vagin avançant i perquè es vagin fent en zones diferents del municipi i per tant,
ens agrada veure que també la Fundació Família i Benestar Social ha volgut tornar a
col·laborar amb Torelló, perquè si no ens equivoquem són els que en el seu moment
varen tirar endavant els habitatges del carrer Vallespir. Es varen inaugurar l’any 1993, que
ja fa uns quants dies i, per tant, esperem que tots els projectes que hi ha ben aviat puguin
ser una realitat.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo aprofito ja que ha sortit aquest tema per explicar que des de la regidoria d’urbanisme i
des d’alcaldia, hem estat treballant altra vegada aquest tema i estaríem a punt de
tancar un acord en un altre lloc de Torelló, concretament al barri de Montserrat, que és
un dels llocs on és molt difícil obtenir sòl. Queden pendents unes gestions que s’han de fer
amb Incasòl, però pràcticament l’acord entre la propietat i l’ajuntament està fet i només
resta Incasòl per tirar endavant una altra promoció bastant important d’habitatges de
promoció pública. Creiem que en un parell de setmanes tindrem aquesta reunió i
podrem tancar l’acord entre l’ajuntament, Incasòl i la propietat.
ACORD:
Vist l’expedient tramitat per a la cessió a LA Fundació Família i Benestar Social de dos
immobles per a destinar-los 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 ni 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).
ès 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.
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
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Primer.- Cedir gratuïtament a favor de Fundació Privada Família i Benestar Social, les
parcel·les següents:
FINCA NÚM. 179
“URBANA: FINCA NÚMERO CENT SETANTA-NOU. Parcel·la de terreny, situada al
Municipi de Torelló, al carrer Mas Torra, números 26, 28, 30, 32, 34 i 36, de forma
irregular; la superfície total de la finca és de mil cinc-cents tres metres quadrats;
TERMEJA: al front, nord, en corba de 54,30 metres aproximadament, amb el carrer
Mas Torra, i nord-est, en línia de 2,70 metres aproximadament, amb el xamfrà
entre el carrer Mas Torra i el carrer Puigcerdà; dreta, entrant, oest, en línia de 26,75
metres aproximadament, amb el passeig de vianants que uneix
perpendicularment el carrer Mas Torra i el carrer Comte Borrell; fons, sud, en línia
de 64,50 metres aproximadament, amb la finca número 180, descrita més
endavant; esquerra, entrant, est, en línia de 24,95 metres aproximadament, amb
el carrer Puigcerdà. La seva classificació urbanística és de sòl urbanitzable; i a
sobre la finca descrita poden construir-se un total de mil vuit-cents noranta 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 dos enters
vuitanta-dues 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 91, finca núm. 11600, i que figura inscrita a l’inventari municipal
que en aquests moments està en fase de confecció.
CÀRREGUES: segons el Registre, la finca té les següents càrregues:
1) Afecta al pagament del compte de liquidació pel repartiment dels costos
d’urbanització per un import de 162.777,99 euros, segons resulta de la
inscripció 1a.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el
seu cas, es pugui/n practicar per l’Impost de Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats, segons nota de data catorze de maig de dos
mil vuit, al marge de la inscripció 1a de la finca número 11600.
FINCA NÚM. 181
“URBANA: FINCA NÚMERO CENT VUITANTA-U. Parcel·la de terreny, situada al
municipi de Torelló, al carrer Mas Torra números 38, 40, 42, 44, 46 i 48, de forma
rectangular aixamfranada; la superfície total de la finca és de mil dos cents
setanta-sis metres quadrats; TERMEJA: al front, al nord, en línia de 49,80 metres
aproximadament, amb el carrer Mas Torra, i nord-oest, en línia de 2,80 metres
aproximadament, amb el xamfrà entre el carrer Mas Torra i el carrer Puigcerdà;
dreta, entrant, oest, en línia de 22,65 metres aproximadament, amb el carrer
Puigcerdà; fons, sud, en línia de 51,80 metres aproximadament, amb la finca
número 182, descrita més endavant; esquerra, entrant, est, en línia de 7,00 metres
aproximadament, amb la finca 219, descrita més endavant i destinada a centre
de transformació i en línia de 17,65 metres aproximadament, amb un passeig de
vianants que uneix perpendicularment el carrer Mas Torra i el carrer Comte Borrell.
La seva classificació urbanística és de sòl urbanitzable; i sobre la finca descrita
poden construir-se un total de mil vuit-cents noranta 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 dos enters vuitanta-dues
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 97, finca núm. 11602, i que figura inscrita a l’inventari municipal
que en aquests moments està en fase de confecció.
CÀRREGUES: segons el Registre, la finca té les següents càrregues:
1) Afecta al pagament del compte de liquidació pel repartiment dels costos
d’urbanització per un import de 162.777,99 euros, segons resulta de la
inscripció 1a.
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2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el
seu cas, es pugui/n practicar per l’Impost de Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats, segons nota de data catorze de maig de dos
mil vuit, al marge de la inscripció 1a de la finca número 11602.
Segon.- Les parcel·les objecte de la cessió s’han de destinar exclusivament a la
construcció de dos conjunts de 21 habitatges cadascun de protecció pública.
A aquest efecte si les parcel·les cedides no es destinen a la finalitat esmentada en el
termini de cinc anys o deixen 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.- La Fundació Família i Benestar Social haurà de promoure sobre els solars objecte
de la cessió, dos grups de 21 habitatges cadascun de caràcter social, sempre que les
peticions d’accés als habitatges cobreixin almenys un 100% del nombre total
d’habitatges, s’acrediti, per una banda, la viabilitat urbanística i, per l’altra, l’econòmica,
de la promoció amb les ofertes econòmiques per a la construcció, essent el romanent de
l’operació suficient per a cobrir el cost del sòl i el cost de la construcció de l’edifici i
d’acord les condicions següents:
a) La Fundació Privada Família i Benestar Social es farà càrrec directament i
exclusiva del cost de les obres d’urbanització del sector urbanístic que
corresponguin a aquests solars.
b) Les obres s’hauran d’iniciar dins el termini màxim de tres mesos a partir del
moment en què s’hagi formalitzat la cessió del sòl, s’hagi atorgat la pertinent
llicència d’obres i concedit el crèdit d’acord amb les condicions establertes en el
RD 801/2005, d’1 de juliol i D 255/2005, de 8 de novembre.
c) El termini màxim d’execució de construcció de les obres serà de 36 mesos. La
Fundació Família i Benestar Social procurarà pactar un termini inferior amb
l’empresa contractista.
d) Sens perjudici de la direcció de l’obra, que correspondrà als tècnics competents
designats per la Fundació, els Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Torelló podran
supervisar les línies generals de l’obra.
e) El projecte tècnic per a l’execució de les obres haurà de comptar amb la
conformitat de l’Ajuntament de Torelló.
f) El preu de venda dels habitatges serà el corresponent al mòdul fixat pel Ministeri
de Foment en el moment de la contractació.
g) Caldrà garantir als futurs compradors dels habitatges l’accés a crèdits hipotecaris
per finançar almenys el 80 per 100 del preu total de l’habitatge.
h) L’Ajuntament de Torelló i la Fundació Privada Família i Benestar Social, procuraran
assegurar la venda dels habitatges a l’inici de la promoció, si cal, mitjançant un
pagament a compte per part dels adjudicataris, com a garantia del compromís
de compravenda. Si per qualsevol circumstància la construcció dels habitatges
no es portés a terme i s’haguessin cobrat quantitats a compte, l’Ajuntament de
Torelló i la Fundació Privada Família i Benestar Social, garanteixen i avalen
solidàriament la devolució de les quantitats avançades pels adjudicataris.
i) Els habitatges s’acolliran al règim de Protecció Oficial regulat en el RD 801/2005,
d’1 de juliol, i Decret 255/2005, de 8 de novembre.
j) Per iniciar el procés d’adjudicació dels habitatges, l’Ajuntament de Torelló
designarà, en el moment de la signatura del present conveni, un responsable de
les relacions entre l’Ajuntament i la fundació, L’adjudicació dels habitatges socials
es farà, segons criteris fixats per l’Ajuntament. En el cas que la fixació d’aquests
criteris afectés l’equilibri econòmic de la promoció, Fundació Família i Benestar
Social i l’Ajuntament acordaran les modificacions imprescindibles per restaurar-lo.
k) El procediment d’adjudicació dels habitatges socials, cas d’haver d’adoptar el
sistema de barem, seguirà els tràmits descrits en el document que recollirà els
criteris a què es refereix l’apartat anterior.
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l)

La Fundació Privada Família i Benestar Social, es compromet a presentar una
rendició de comptes periòdica de la promoció, sempre que en el moment de
fixar definitivament les condicions de cessió dels solars, s’hagin compromès a
quedar ambdues parts vinculades, en tot o en part, al resultat econòmic de la
promoció. L’Ajuntament de Torelló en cap cas participarà de possibles pèrdues.
Un cop realitzada la venda de totes les unitats de l’edifici i feta la recepció
definitiva de la construcció, la Fundació presentarà proposta de liquidació
positiva, que farà efectiva –seguint els tràmits oficials reglamentaris- amb la
reserva del 3% per cobrir futures incidències. Aquesta reserva es liquidarà a
l’Ajuntament un cop cobert el període legal per possibles reclamacions,
transcorreguts 3 anys de la venda dels habitatges.
m) Els costos de direcció i administració de la Fundació Privada Família i Benestar
Social, a més dels projectes, estudis i controls tècnics, inclosos els costos de
projectes que elaborarà, mitjançant encàrrec adient, la Fundació i que haurà de
ser aprovat per l’Ajuntament prèviament o simultània a l’acord de cessió dels
solars, repercutiran en el cost de l’obra en un 12% del preu de venda dels
habitatges construïts en els solars objecte d’aquesta cessió, reflectits en el
pressupost de la promoció.
n) En el supòsit que l’Ajuntament de Torelló considerés que en l’escriptura de cessió
dels terrenys cal fer constar una condició resolutòria per garantir el compliment
per part de la Fundació de les obligacions al seu càrrec, convenen les parts que
l’esmentada condició resolutòria es pacti amb proposició del rang hipotecari
davant dels futurs titulars de drets reals d’hipoteca que la fundació Família i
Benestar Social pugui constituir sobre la finca transmesa, als únics efectes de la
construcció de l’edifici d’habitatges socials, objecte d’aquest conveni.
o) Les possibles subvencions que, per qualsevol concepte, es poguessin obtenir en
qualitat de promotors d’habitatges socials, seran ingressades al compte de la
Fundació i destinades a la seva capitalització.
p) Les obres previstes en aquest conveni s’hauran de realitzar d’acord amb el
projecte que elaborarà, mitjançant encàrrec adient, la Fundació. Aquest
projecte l’haurà d’aprovar l’Ajuntament de Torelló prèviament o simultània amb
l’acord de cessió dels solars.
q) Com a garantia de l’obra durant el període comprès entre la recepció d’aquesta,
fins els deu anys següents, la Fundació Privada Família i Benestar Social
contractarà una Assegurança Decennal de Danys a l’Edificació. La prima de
l’assegurança s’imputarà al cost de l’obra.
Quart.- Amb independència de l’alienació dels solars, l’Ajuntament de Torelló es farà
càrrec del cost de les llicències administratives i tributs per a l’execució de l’obra i
l’ocupació dels habitatges.
Cinquè.- 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.
Sisè.- Notificar aquest acord a la Fundació Privada Família i Benestar Social, per tal de
procedir a elevar la cessió esmentada a escriptura pública.
17.- DECLARAR LES OBRES INCLOSES A LA LLICÈNCIA NÚM. 336/08, QUE CONSISTEIXEN EN
LA IMPLANTACIÓ D’UN MÒDUL PREFABRICAT AL PATI DE L’IES CIRVIANUM, D’ESPECIAL
UTILITAT MUNICIPAL:
ACORD:
Vist l’expedient núm. 336/2008 per concessió de llicència d’obres a la Generalitat de
Catalunya per a la implantació d’un mòdul prefabricat al pati de l’IES Cirvianum per tal
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d’encabir-hi les aules del CEIP Marta Mata, segons resolució de l’Alcaldia de 4 de juliol de
2008.
Vista la petició formulada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
d’1 d’abril de 2008, sol·licitant la declaració de l’obra inclosa en la llicència amb núm.
d’expedient 336/2008, com d’especial interès o utilitat municipal i concedir-li la màxima
bonificació permesa en l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, en el text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març.
Vist l’article 6.1 de l’ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres en el que es diu que es podrà concedir una bonificació de fins el 95
per cent de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que
siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, històriques, artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin, a proposta del
regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- DECLARAR les obres incloses en la llicència núm. 336/08, que consisteixen en la
implantació d’un mòdul prefabricat al pati de l’IES Cirvianum, d’especial utilitat municipal.
Segon.- CONCEDIR, a l’empara del que preveu l’article 6.1 de l’ordenança fiscal núm. 8,
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, una bonificació del 95
per cent de la quota de l’impost esmentat, al Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya, per les obres incloses en la llicència núm. 336/2008.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als departaments
d’intervenció i urbanisme de l’Ajuntament.
18.- AUTORITZACIÓ DE DESPESES:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres voldríem una informació abans de la votació: a la plaça Germà Donat i al
carrer Enric Prat de la Riba, ens sembla que no fa gaire temps que es va intervenir per fer
precisament això i voldríem saber si es tracta de completar unes obres o que en el seu
moment no es va actuar correctament en algun espai i, pel que fa a l’altra partida, la
que fa referència a la plaça Joanot Martorell, vol dir que d’entrada es desestima el
projecte de rehabilitació d’aquella plaça de manera més o menys immediata, que es
faci aquesta intervenció?
SR. MIQUEL FRANCH:
A la segona pregunta et diré que no, que no es desestima, però s’han de fer unes
actuacions urgents, perquè algunes intervencions ens les ha demanat gent que té
problemes de mobilitat.
SR. DAVID FORCADA:
Al carrer Enric Prat de la Riba s’havia fet la banda dreta i cal completar part d’aquesta
banda, la banda esquerra i la plaça Germà Donat.
ACORD:
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D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- AUTORITZAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i
imports que igualment s’indiquen:
Regidoria: Cultura.
Concepte: Subministrament d’un equip de so amb les característiques que consten en el
plec de clàusules, per a ús del Teatre Cirvianum.
Import: 52.000,00 €
Partida: 101-451-623.00.00
Projecte: 2008-2-101-1-1
Regidoria: Urbanisme.
Concepte: Actualització de preus de les obres d’urbanització del C. Giravolt, Joan
Deordal i Puigdassalit.
Import: 29.332,59 €
Partida: 301-432-601.00.04
Projecte: 2008-2-301-3-1
Regidoria: Obres i serveis.
Concepte: Obres de supressió de barreres arquitectòniques a la Plaça Joanot Martorell i
al C. Congost, segons el corresponent projecte.
Import: 50.994,20 €
Partida: 306-511-611.00.00
Projecte: 2008-2-306-10-1
Regidoria: Obres i serveis.
Concepte: Obres de supressió de barreres arquitectòniques al C. Enric Prat de la Riba i a
la Plaça Germà Donat, segons el corresponent projecte.
Import: 51.064,31 €
Partida: 306-511-611.00.00
Projecte: 2008-2-306-10-1
Segon.- NOTIFICAR
corresponguin.

el

present

acord

als

departaments

de

l’Ajuntament

que

19.- 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 seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i imports
que igualment s’indiquen:
Regidoria: Benestar social, salut pública i programes d’igualtat.
Interessat: Fons català de cooperació al desenvolupament
Concepte: Aportació a les accions que tot seguit es relacionen i pels imports que també
s’indiquen:
• Centre de nutrició infantil i capacitació de San Juan de Limay
(Nicaragua ............................................................................................................... 9.450,00 €
• Millora de les infraestructures dels pobles de Ndoyenne i Déni
Youssou (Senegal.................................................................................................... 9.450,00 €
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• Quota 2008............................................................................................................... 1.100,00 €
Import: 20.000,00 €
Partida: 106-313-489.01.00
Regidoria: Promoció econòmica.
Interessat: Esteve Roura Jardiner
Concepte: Adequació de la zona verda de Matabosch, entre el canal i el C. Bonavista
Import: 20.590,00 €
Partida: 204-533-610.00.01
Projecte: 2008-2-204-3-1
Regidoria: Promoció econòmica.
Interessat: Associació Sant Tomàs – Parmo TAC Osona
Concepte: Revegetació i adequació de l’entorn de la ribera del riu Ter a Torelló
Import: 40.223,98 €
Partida: 204-533-610.00.00
Projecte: 2008-2-204-2-1
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: Fundació MAP
Concepte: Subministrament i plantació de 75 pereres a: Av. Generalitat, Av. Rafael de
Casanova, C. Diputació i C. Anselm Clavé
Import: 19.240,57 €
Partida: 306-435-610.00.00
Projecte: 2008-2-306-4-1
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: SOREA S.A.
Concepte: Subministrament d’aigua potable al Municipi i conservació d’escomeses i
comptadors, resta any 2008
Import: 52.623,74 € (IVA a part)
Partida: 306-441-221.01.00
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: Recollida de residus d’Osona S.L.
Concepte: Servei de recollida de deixalles al Municipi, actualització últim trimestre 2008.
Import: 25.000,00 €
Partida: 306-442-227.00.03
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als departaments de
l’Ajuntament que corresponguin.
20.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Com que a la comissió pertinent se’ns va parlar que és molt probable que sigui la darrera
modificació del pressupost per ajustar les partides de les regidories a la realitat, ens
agradaria aclarir 3 o 4 coses: d’una banda, al centre de formació, es resten 1.914 € de
mobiliari que després apareixen més endavant en una partida que haurien de sumar-se i
resten i no ho acabem d’entendre.
El tema de la xarxa guifi, es resten d’una banda i es passen al consorci, ens agradaria
tenir una explicació. S’eliminen uns euros de neteja del centre de formació; hi havia un
projecte d’obres a la plaça Segimon Serrallonga i s’hi resten 20.000 euros; una maquinària
i instal·lacions de les oficines de la plaça Jacint Verdaguer es resten 21.500 euros i se’n
posa 10.000 a joventut i, de manteniment de parcs i jardins també s’eliminen 12.000 € i ens
agradaria que se’ns expliqui si la partida de maquinària d’obres i serveis fa referència a la
màquina de compostatge que es va comentar.
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SR. MARC FONTSERÈ:
El tema de guifi: al consorci de la Vall del Ges li han donat una subvenció via PUOSC que
puja a una 100.000 euros i hem passat aquest import al consorci per cofinançar la part
que tocarà a l’ajuntament de Torelló; en lloc de fer les actuacions previstes des de Torelló
sense subvenció, s’ha aconseguit una subvenció i ho executarà el consorci de la Vall del
Ges.
SRA. MONTSE AYATS:
Per tant, això permetrà aconseguir uns millors resultats, dels que s’haguessin assolit
individualment.
SR. MARC FONTSERÈ:
Podem fer un 90% més del que haguéssim fet amb aquests diners.
Pel que fa a la neteja del centre de formació, al augmentar la superfície, comptàvem
que s’hauria de contractar algú, però des de l’ajuntament s’hi ha destinat una persona i,
per tant, la partida no s’ha gastat.
I per últim, el tema dels 2.000 euros: ho va contractar obres i serveis o urbanisme amb
càrrec a una partida d’inversions al centre de formació, però com que aquesta partida
ja estava compromesa, però encara no s’ha gastat, s’ha fet un canvi de partida.
SRA. CARME URGELL:
En aquesta partida, tal com ha dit la Montse Ayats, hi ha un error i ha de sumar i no pas
restar.
I completant la informació del Sr. Fontserè, hi havia un compromís de despesa feta i el
que es fa és retornar els diners a la partida on s’havien carregat inicialment.
SR. MIQUEL FRANCH:
Projecte d’obres plaça Segimon Serrallonga: la urbanització no s’ha pogut fer aquest any,
es farà l’any vinent i haurem de preveure una partida amb un import semblant del 2009.
Maquinària i instal·lacions de les oficines de la plaça Jacint Verdaguer: aquesta despesa
es va fer amb càrrec a una altra partida del pressupost de l’ajuntament i, per tant, es pot
desvincular. La compra ja està feta. Aquests dos imports es destinen a la nova calefacció
de la ludoteca, que és un tema que s’ha de resoldre amb certa urgència i, a obres i
serveis també necessiten una biotrituradora amb certa urgència, que, a més d’utilitzar-la
el personal propi en època de la poda, també s’utilitzarà per altra gent com els tallers
d’ocupació de jardineria, ...
ACORD:
Expedient núm. 12/2008, 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 12 de novembre de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
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Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari i d’inversions actual és insuficient, s’ha de tramitar
l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció
a les disposicions vigents.
S’han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense pertorbació
del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Consignació Proposta de Consignació
inicial
baixa
definitiva

Nom

101-451-623.00.01 Maquinària, instal·lacions i
utillatge biblioteca

2.000,00 €

768,00 €

1.232,00 €

204-422-625.00.00 Mobiliari i estris Centre de
Formació

12.000,00 €

1.914,00 €

10.086,00 €

9.000,00 €

8.418,84 €

581,16 €

204-721-227.00.09 Neteja Centre de Formació

12.000,00 €

9.613,40 €

2.386,60 €

206-111-100.00.00 Retribucions càrrecs electes

135.642,95 €

6.800,00 €

128.842,95 €

bàsiques
206-121-120.00.00 Retribucions
funcionaris adm. Gral.

133.542,57 €

1.500,00 €

132.042,57 €

206-121-121.00.00 Retribucions
complementàries.
Funcionaris adm. Gral.

184.971,32 €

2.500,00 €

182.471,32 €

personal
206-222-231.01.00 Locomoció
seguretat ciutadana

1.700,00 €

600,00 €

1.100,00 €

206-313-231.01.00 Locomoció
benestar social

personal

2.750,00 €

900,00 €

1.850,00 €

206-422-231.01.00 Locomoció
educació

personal

933,56 €

500,00 €

433,56 €

206-451-231.01.00 Locomoció personal cultura

2.570,25 €

500,00 €

2.070,25 €

personal

933,56 €

300,00 €

633,56 €

206-464-233.01.00 Indemnitzacions assistència
comissió
informativa
joventut i infància

438,68 €

120,00 €

318,68 €

206-511-231.01.00 Locomoció personal obres i
serveis

647,70 €

300,00 €

347,70 €

204-711-623.00.00 Xarxa güifi

206-452-231.01.00 Locomoció
d’esports
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206-611-231.01.00 Locomoció personal serveis
econòmics
208-121-213.00.01 Manteniment
fotocopiadores
208-121-226.02.00 Publicitat. Adm. Gral.
208-121-480.00.00 Indemnitzacions

762,85 €

200,00 €

562,85 €

12.000,00 €

500,00 €

11.500,00 €

6.114,10 €

1.500,00 €

4.614,10 €

22.442,49 €

4.000,00 €

18.442,49 €

208-422-224.00.01 Assegurances
Educació

d’edificis.

2.607,13 €

650,00 €

1.957,13 €

208-451-224.00.01 Assegurances
Cultura

d’edificis.

12.218,66 €

2.200,00 €

10.018,66 €

208-452-224.00.01 Assegurances instal·lacions.
Esports

3.926,34 €

200,00 €

3.726,34 €

301-432-601.00.08 Projecte d’obres. Plaça
Segimon Serrallonga

20.000,00 €

20.000,00 €

0,00 €

301-432-623.00.00 Maquinària i instal·lacions.
Oficines de la Pl. Jacint
Verdaguer

21.500,00 €

21.500,00 €

0,00 €

social
306-314-160.00.00 Assegurança
personal obres i serveis

100.561,29 €

3.793,87 €

96.767,42 €

306-435-227.06.00 Manteniment parcs i jardins

165.000,00 €

12.000,00 €

153.000,00 €

306-442-227.00.01 Manteniment embornals i
clavegueram

31.140,27 €

5.000,00 €

26.140,27 €

306-511-215.02.02 Manteniment senyalització
vertical i semàfors

9.000,00 €

1.000,00 €

8.000,00 €

306-511-221.04.00 Vestuari personal obres i
serveis

4.009,72 €

750,00 €

3.259,72 €

neteja,

778,54 €

510,00 €

268,54 €

404-111-226.01.00 Atencions protocol·làries i
representatives

43.583,37 €

270,00 €

43.313,37 €

404-314-160.00.00 Assegurança social càrrecs
electes

51.233,72 €

3.600,00 €

47.633,72 €

502-011-310.01.02 Interessos préstec inversions
2007/2008

30.000,00 €

3.600,00 €

26.400,00 €

de
306-511-221.08.01 Productes
brigada d’obres
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502-011-310.01.04 Caixa Catalunya, interessos
préstec inversions 1999/2000

7.548,57 €

300,00 €

7.248,57 €

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

12.705,83 €

800,00 €

11.905,83 €

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

31.641,18 €

2.100,00 €

29.541,18 €

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

25.804,53 €

1.700,00 €

24.104,53 €

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

33.765,82 €

2.100,00 €

31.665,82 €

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

2.366,57 €

70,00 €

2.296,57 €

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

5.539,61 €

300,00 €

5.239,61 €

préstec

11.975,86 €

800,00 €

11.175,86 €

502-011-310.01.22 BBVA, interessos préstec
inversions 2006/2007

66.971,14 €

3.000,00 €

63.971,14 €

Santander
CH,
502-011-310.01.30 Banc
interessos préstec inversions
2004

15.992,03 €

700,00 €

15.292,03 €

Assistance
S.L.,
502-011-310.01.40 Esports
interessos préstec piscina
mpal.

49.675,65 €

19.000,00 €

30.675,65 €

502-011-310.01.21 BBVA, interessos
inversions 2005

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

146.878,11 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

101-451-626.00.00

Equips per a processos
d’informació. Cultura

102-452-623.00.00

103-314-160.00.00

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

0,00 €

768,00 €

768,00 €

Maquinària, instal·lacions i
utillatge. Esports

22.241,00 €

5.000,00 €

27.241,00 €

Assegurança personal

15.980,81 €

600,00 €

16.580,81 €

47

joventut i infància
103-464-623.00.00

Maquinària i instal·lacions.
Joventut i infància

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

204-711-767.00.00

Transferències de capital al
Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura

0,00 €

8.418,84 €

8.418,84 €

204-721-467.00.01

Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura

24.632,00 €

7.285,35 €

31.917,35 €

204-721-489.00.00

Transferències a institucions.
Promoció econòmica

2.000,61 €

2.328,05 €

4.328,66 €

206-111-231.00.00

Locomoció de càrrecs
electes

5.549,01 €

2.600,00 €

8.149,01 €

206-111-233.00.00

Indemnitzacions per
assistència a òrgans
col·legiats. Càrrecs electes

20.512,32 €

6.800,00 €

27.312,32 €

206-121-226.03.00

Assessoria laboral

10.866,33 €

600,00 €

11.466,33 €

206-121-231.01.00

Locomoció del personal
d’adm. Gral.

863,60 €

200,00 €

1.063,60 €

206-121-465.00.00

Consell Comarcal d’Osona

12.806,72 €

120,00 €

12.826,72 €

206-222-151.00.00

Gratificacions al personal
de seguretat ciutadana

25.000,00 €

3.000,00 €

28.000,00 €

206-432-120.00.00

Retribucions bàsiques.
Funcionaris d’urbanisme

100.980,83 €

1.500,00 €

102.480,83 €

206-432-121.00.00

Retribucions
complementàries. Personal
urbanisme

120.762,91 €

2.500,00 €

123.262,91 €

206-432-231.01.00

Locomoció personal
urbanisme

1.211,07 €

400,00 €

1.611,07 €

206-435-151.00.00

Gratificacions del personal
de parcs i jardins

610,85 €

293,87 €

904,72 €

206-463-231.01.00

Locomoció del personal
d’informació i participació

0,00 €

100,00 €

100,00 €

206-464-151.00.00

Gratificacions del personal
de joventut i infància

0,00 €

900,00 €

900,00 €
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208-121-220.00.00

Material fungible d’oficina

12.411,70 €

500,00 €

12.911,70 €

208-121-220.01.00

Premsa, revistes, llibres...
adm. Gral.

3.567,97 €

200,00 €

3.767,97 €

208-121-220.02.00

Material informàtic no
inventariable

2.800,00 €

300,00 €

3.100,00 €

208-121-221.03.03

Subministrament de gas de
calefacció

6.600,00 €

1.400,00 €

8.000,00 €

208-121-221.04.00

Subministrament vestuari
adm. Gral.

320,00 €

200,00 €

520,00 €

208-121-221.08.00

Subministrament material
neteja adm. Gral.

1.800,00 €

300,00 €

2.100,00 €

208-121-222.01.00

Comunicacions postals.
Adm. Gral.

11.500,00 €

2.000,00 €

13.500,00 €

208-121-227.06.00

Assessoraments
professionals

30.126,00 €

4.000,00 €

34.126,00 €

208-451-214.00.00

Reparacions. Furgoneta
geganters

872,00 €

150,00 €

1.022,00 €

301-314-160.00.00

Assegurança social
personal urbanisme

59.723,94 €

2.000,00 €

61.723,94 €

301-432-632.00.02

Adequació Centre de
Formació

52.260,00 €

1.914,00 €

53.174,00 €

306-443-212.00.00

Manteniment cementiri i
vetllador

645,72 €

5.500,00 €

6.145,72 €

306-443-221.01.00

Cànon subministrament
aigua cementiri

812,15 €

1.500,00 €

2.312,15 €

306-511-210.00.03

Manteniment
infraestructures població

189.216,77 €

11.360,00 €

200.576,77 €

306-511-227.06.00

Muntatges infraestructures
culturals

10.000,00 €

900,00 €

10.900,00 €

306-511-623.00.00

Maquinària i eines. Obres i
serveis

6.600,00 €

26.500,00 €

33.100,00 €

404-313-480.00.00

Ajut a famílies

0,00 €

270,00 €

270,00 €

502-011-913.00.11

Caixa Pensions,
amortització préstec

27.464,91 €

70,00 €

27.534,91 €
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inversions 1999/2000
502-011-913.00.22

BBVA, amortització préstec
inversions 2006/2007

9.000,00 €

34.400,00 €

43.400,00 €

Totals altes de crèdits: ..........................................
146.878,11 €
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, a proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 12/2008 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 el supòsit que no es presentin reclamacions durant el termini d’exposició
pública l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.
21.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST, MITJANÇANT LA
GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
La regidora a la comissió, va explicar que els 6.484 euros eren d’informació i participació
ciutadana i es destinaven a fer diferents canvis de sentit. És així?
SRA. CRISTINA SALA:
Del procés participatiu de joventut, d’aquesta subvenció, i una petita part anava per un
procés que també va ser participatiu sobre els canvis de sentit, en una comissió de
mobilitat, per informar la població d’aquests canvis de sentit que s’havien acordat en
aquella comissió.
SRA. MONTSE AYATS:
El treball que es va fer en aquella comissió de seguretat s’ha traslladat als veïns?
SRA. CRISTINA SALA:
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Serà el trasllat de la informació als veïns afectats pels canvis de sentit acordats en aquella
comissió.
ACORD:
Expedient número 13/2008, 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 12 de novembre 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

461.00

Transferències corrents de la
Diputació de Barcelona

6.484,00 €

2

489.00

Fundació Caixa Catalunya

3.000,00 €

3

761.00

Transferències de capital de
la Diputació de Barcelona

3.240,00 €

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

12.724,00 €

1) Despeses a finançar amb els nous ingressos:
Número

Partida

Nom

Consignació
Proposta
Consignació
inicial
d’increment
definitiva

3

102-452-623.00.00 Maquinària,
instal·lació i utillatges.
Esports

27.241,00 €

3.240,00 €

30.481,00 €

2

103-464-626.00.00 Equips
per
processos
d’informació

a

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

1

207-463-226.02.00 Publicitat
i
propaganda.
Informació i atenció al
ciutadà

35.000,00 €

6.484,00 €

41.484,00 €

Totals despeses a finançar: .............................................. 12.724,00 €
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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, a proposta de l’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 13/2008
mitjançant la generació de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del
pressupost vigent per un import de 12.724,00 €, 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 el supòsit que no es presentin reclamacions durant el termini d’exposició
pública l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar un nou acord.

B) PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
B/1
En relació amb el passatge 11 de setembre, que finalment la setmana passada es va
canviar la placa anterior de “Passatge Espanya” per “passatge 11 de setembre”: des del
nostre grup hem insistit sempre en la necessitat del llibre d’estil sobre els aspectes que
afecten els noms de carrers, places de Torelló, el nomenclàtor i d’alguna banda,
nosaltres sempre hem defensat que hauria d’incloure el motiu per què d’aquells noms, és
a dir, una breu explicació del sentit d’aquells noms i també entenem que recull o hauria
de recollir les diferents tipificacions que s’han anat aplicant al poble i en aquests
moments, si no ens equivoquem, aquests criteris que hi havia s’han saltat, perquè
aquesta placa del passatge 11 de setembre entenem que hauria de seguir el criteri de
les plaques que hi ha al casc antic de Torelló: haurà de ser amb rajola groga i verda i
hauria de portar l’escut antic de Torelló, o és que s’ha canviat el criteri a partir d’ara?
En tot cas, si que vull recordar que en una de les comissions en què em vaig interessar
per aquest tema, un dels tècnics que hi assistia va dir: “és que el marbre ha de venir de
Venècia i per això tarda tant” i per tant, jo vaig entendre que estàvem parlant d’una
placa que tenia unes dificultats d’elaboració, que no és com les que habitualment
posem en la majoria de carrers. Ens agradaria que se’ns aclareixi si és que s’han canviat
els criteris o, si no és així, si es té previst corregir l’error.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
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Des d’obres i serveis es va empènyer bastant per fer-la canviar. No sé si és provisional, però
penso que els criteris no s’han canviat. M’informaré bé. S’ha empès molt per fer-la canviar; sé
que s’ha fet i els criteris penso que no. Ja informaré.

B/2
Té a veure amb el medi ambient, amb les bosses de plàstic: el mes de setembre vàrem
aprovar per unanimitat una moció que, entre d’altres, explicitava un compromís del
nostre poble per treballar amb els comerços, amb el mercat municipal i amb la població
en general, per reduir al màxim l’ús de bosses de plàstic d’un sol ús. Quan es va discutir
aquesta moció, el regidor ens va anunciar que era imminent la posada en
funcionament d’una campanya en aquest sentit i fins avui nosaltres no som conscients
d’haver vist que aquesta campanya hagi començat i ens agradaria saber quan està
previst que comenci o, si és que s’està duent a terme, potser el que falta és publicitar
perquè en tinguem coneixement, doncs no ens ha arribat.

Respon el Sr. Marc Fontserè:
Em sap greu que no t’hagi arribat la informació; jo mateix vaig explicar la campanya a Ràdio
Ona fa unes dues o tres setmanes. La campanya, com vaig explicar, es porta a terme a nivell
dels municipis del consorci i es fa conjuntament amb els comerciants; avui es presenta als
comerciants de Montesquiu i a Torelló es fa en dos dies: el dia 2 pels que estan associats a
l’associació de comerciants i el dia 4 pels que no estan associats.
La campanya es portarà a terme i s’iniciarà per les festes de Nadal, que considerem que és
quan més consum hi hauria d’haver o hi haurà i més bosses de plàstic es gasten i no recordo el
dia que fem la presentació oficial en roda de premsa, però a nivell de comerciants ja s’està
fent.

B/3
Aquest té relació amb el sostre de la biblioteca: els usuaris habituals de la biblioteca, bé
per lectura, per consulta o per activitats, perquè és un dels llocs on es fan diverses
activitats culturals, ... ens adonem d’un problema que arrossega aquesta biblioteca des
de la seva creació i que és el soroll que fa el sostre pels temes de contracció i que tenen
a veure amb la calor i el fred i que fa aquells sorolls que alguns usuaris s’hi van
acostumant, però sorprenen els visitants que venen a fer una actuació i que, d’alguna
manera, ens sembla que és un problema que s’ha de corregir. Així ho vàrem manifestar
a l’alcalde i també al regidor d’hisenda aquest 2008; a nosaltres ens semblava que era
una prioritat prou important; se’ns va dir que s’intentaria resoldre, però a dia d’avui no
s’ha resolt i per això ens sembla que ho hem de portar al ple per poder tenir propostes
concretes; entenem que l’equip de govern és conscient que existeix aquesta
problemàtica i ens agradaria concretar si es té previst destinar-ho una partida específica
aquest 2009 ara que encara som a temps de l’elaboració dels pressupostos per al 2009.

Respon el Sr. Miquel Franch:
Ja està encarregat un estudi a una empresa especialitzada en temes de dilatacions i de
sorolls i contraccions i una vegada disposem d’aquest estudi, decidirem quina actuació s’hi fa i
la idea és consignar-ho al pressupost de l’any vinent.

B/4
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Aquesta és eterna: es tracta de la carretera del “pelut”: en vàrem parlar el juliol, el
setembre, vàrem tornar a donar explicacions dels motius pels quals ens havíem gastat
26.000 euros per reasfaltar una carretera que després s’ha tallat al trànsit; entenem que
no haurem fet aquesta despesa només perquè pugui tenir-hi accés un veí. Se’ns va dir
que les mesures aplicades no eren les definitives i que s’estava treballant per prendre
una decisió i regular-ho definitivament, però van passant els dies i els mesos i allò
continua igual i, per tant, volem saber si s’ha fet alguna cosa per desencallar el tema,
què s’ha fet o si es pensa deixar d’aquesta manera, que es digui i com a mínim, per
aquesta via del ple no insistirem més.

Respon la Sra. Cristina Sala:
N’hem parlat les regidories implicades i la carretera del “pelut” restarà tancada i, per tant,
serà d’ús per a vianants.

Sra. Montse Ayats:
Em sembla bé obtenir una resposta, però crec que és un error haver asfaltat una
carretera i haver gastat 26.000 euros per després tancar-la al trànsit. A mi em sembla que
una carretera per a vianants, no necessita gaire quitrà.

Sr. Lluís Bassas:
Serà per a vianants i per bicicletes. El que no hi passarà és cotxes i camions i, per anar a
passeig amb bicicleta, també és bo que estigui asfaltat. Pot ser discutible si els 26.000 € són
el més adequat, però està clar que s’hi havia de fer una actuació i una vegada feta, la comissió
d’urbanisme vàrem decidir deixar-ho tancat i que els veïns que havien presentat alguna
reclamació a l’ajuntament –que bàsicament eren d’Orís i no pas de Torelló- el que es faria és
respondre a la seva portaveu –l’alcaldessa d’Orís- i li explicaríem tot això; vàrem mantenir una
entrevista amb ella, se li va explicar i se li va dir que tindria resposta per escrit.

Sra. Montse Ayats:
Molt bé per les explicacions, però continuo pensant que ha estat un error haver fet
aquesta despesa.

B/5
El darrer té a veure amb la intervenció que s’ha fet abans en relació al pla de cultura:
ens agradaria i així ho demanem en aquest ple, que a partir d’ara, quan se’ns enviïn
documents o informació i se’ns demani l’opinió, per part nostra, d’alguna manera
s’acotin els temps, la data màxima per aportacions, el que es pretén fer de les
aportacions, si algú en respondrà, ... si ho voleu, podem fer una llarga llista de com ens
arriben aquestes peticions, sense concretar, sense dates, sense saber ben bé si la teva
aportació tindrà cap mena de sentit... regularment hem respost, jo crec que en un 95%
de les ocasions i em sap especialment greu que després, quan es ve als plens,
constantment es retregui que hem tingut temps suficient, etc. Si ho voleu, en podem
parlar, però la petició és que a partir d’ara, ja està bé la bona fe i el bon rotllo, però
potser que, de la mateixa manera que nosaltres hem de fer les peticions per escrit, em
sembla que tenim dret a demanar que quan se’ns fan peticions se’ns concreti bé què
se’ns demana i en quins terminis.
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Respon el Sr. Miquel Franch:
De bona fe i de bon rotllo, tothom en té: l’equip de govern i l’oposició. Penso que la idea és
aquesta, que quan es dóna informació d’un tema concret a l’oposició, és per treballar-hi, però
hi ha coses que també hem de tenir en compte que no estan exclusivament en mans de l’equip
de govern; a vegades hi ha estudis per als quals depenem d’altres institucions i que a vegades
no ens ho donen en els terminis oportuns.
Si dient això has volgut donar a entendre que l’equip de govern actua incorrectament amb els
grups de l’oposició o els fa perdre el temps, això no és veritat i jo eliminaria la petició de
“bona fe i bon rotllo” i ho canviaria per rigorositat en els plantejaments i en el treball i això
tant hi és per una banda com per una altra i si alguna cosa no s’ha fet prou bé, hem de mirar
de rectificar per part nostra i si no s’ha fet correctament per part dels grups de l’oposició,
també cal procurar rectificar.
Has dit que tenies molts exemples per donar; jo els desconec... segur que si ho has dit és així
i hem de mirar que si hi ha hagut algun error o alguna cosa mal feta, que no torni a passar.

Sra. Montse Ayats:
M’ha semblat bé la proposta de rigorositat i bon treball; jo no entenc una comunicació
amb una altra persona en què no li expliqui els antecedents, ni els objectius del que vull
aconseguir amb aquell correu; que digui “opina si vols”, però no saps si tens dos mesos,
dos anys o dos dies; o que enviïs correus de resposta i no sàpigues mai si han arribat al
seu destinatari i si n’ha fet alguna cosa. Ho puc dir del patronat de ràdio Ona; ho puc dir
d’aquests temes de cultura i de molts altres. A mi em sembla que això és important,
perquè després, quan parlem de terminis i se’ns digui que hem tingut temps de sobra,
puguem dir: doncs... parlem-ne si hem tingut temps de sobra! Fa quatre dies hem parlat
d’una diagnosi de joventut: se’ns envia el divendres demanat que abans del dimecres
diguem alguna cosa... home! Em sembla que no és –ja ho vaig manifestar al regidor en
el seu moment- la manera de demanar la participació. Per tant, jo ho demano en
aquest sentit: que simplement siguin correus ben escrits i en què s’expliciti què es vol
aconseguir i què es farà de la informació i quin termini tens.

Sr. Miquel Franch:
Si s’ha fet així ho trobo incorrecte. Jo també he vist correus d’alguna persona d’un grup de
l’oposició, enviats a algun tècnic de l’ajuntament, que Déu n‘hi do! I també li diria que
rectifiqui una altra vegada. Això no ha de passar, ni en direcció govern-oposició ni en direcció
oposició-govern i mirarem de fer un esforç tots, per procurar que no passi.

Sra. Montse Ayats:
Espero que no vagi pel nostre grup, aquest comentari.

Sr. Miquel Franch:
No, no va per tu (Montse Ayats).

Sr. Jordi Casals:
Un moment! Si no és el grup d’iniciativa...

Sr. Miquel Franch:
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Ja ho comentaré en el seu moment amb el regidor corresponent, el ple no és el lloc...

Sr. Jordi Casals:
És que aquí a vegades s’insinuen coses... aquí i en altres àmbits de l’ajuntament s’insinuen
coses, dient que un grup ha fet, un regidor ha fet... no es diu mai qui és... i després tot queda
a l’aire.

Sr. Miquel Franch:
Al proper ple ho portaré, però em sembla que no és correcte explicar quin regidor ho ha
enviat.

Sr. Jordi Casals:
Doncs si no es vol fer, que no s’insinuï...

Sr. Miquel Franch:
No he insinuat res. Per part de l’equip de govern es fan coses incorrectament i ja he dit que
és cert i que hem de rectificar i he dit que també per part d’algun regidor de l’oposició es fa
incorrectament i també ha de rectificar. N’hem d’aprendre una mica tots i això no ens ha de
ser difícil.

Sr. Jordi Casals:
Com que en aquest ple a vegades s’aprèn a entendre els tons i jo crec que el to no ha estat
del tot adequat.

Sr. Miquel Franch:
No me’l canviarà pas ningú el to de veu, en això si que no s’hi pot pas fer res.

SR. ALBERT SOLDEVILA:
B/6
El 24 de setembre de 2007, vàrem demanar sobre la vorera del carrer Manel Colomer,
que s’està ensorrant; ja sabem que és a mans de l’ACA i que s’hi està al damunt. Voldria
saber si a nivell d’ajuntament es pot fer més pressió, com està el tema o quines
actuacions més s’han fet.
Respon el Sr. Jaume Vivet:
Costa molt sortir-nos-en de l’ACA. S’està esperant un informe dels tècnics de l’ACA; tenen un
projecte fet.

Sr. Miquel Franch:
Tenen el projecte fet, però no el volen licitar, perquè consideren que això que ha passat no és
una situació d’urgència, tal com nosaltres vàrem demanar que ho consideressin, i segueixen el

56

procés normal de contractació; ens diuen que tan aviat com puguin ho adjudicaran i
començaran a fer les obres. És un tema que no ens pertoca a nosaltres; estem molt ben
comunicats amb l’ACA i esperem que quan el tinguin fet adjudicaran, però no hi podem fer res
més.

Sr. Albert Soldevila:
Bàsicament és que tenir unes tanques durant més d’un any, la mala imatge que dóna i,
quan veus esllavissades per la televisió –no vol dir que hagi de passar aquí-... és l’impacte
visual que té això i et preguntes si no hi ha cap altra manera de pressionar en aquest
tema i això no treu que s’estigui fent una actuació correcta.

Sr. Miquel Franch:
Jo les vegades que he parlat amb l’ACA, m’han dit: “escolti, ja es pot imaginar que aquí tenim
altres prioritats molt més urgents que aquesta” i jo ho entenc perfectament que tinguin
actuacions que els requereixi més urgència que en aquesta i més amb els exemples que m’han
posat, jo ho he entès perfectament; han posat “fil a l’agulla” des del primer moment, però han
seguit el procés normal de fer el projecte, aprovar-lo, consignar pressupostàriament, iniciar
el procés de licitació, ...
B/7
El dia 25 de febrer d’aquest any vàrem fer una petició sobre la parada de bus de
l’avinguda Rafael Casanova: a vegades, depèn del nombre de persones que hagin de
pujar, crea dificultats en el trànsit i vàrem proposar posar-la després de l’estació. Encara
no se’ns ha contestat i no en sabem res, tot i que l’equip de govern va dir que es miraria
què es pot fer i que ens notificaria alguna cosa.

Respon el Sr. Miquel Franch:
Si vàrem dir que es faria i no s’ha fet, s’haurà d’insistir en què cal fer.

B/8
Pel maig, vàrem estar parlant de la rotonda de la plaça Sant Fortià: es va dir que pel
juliol es faria un consell municipal de seguretat ciutadana dedicat exclusivament a la
rotonda. També havíem demanat fer un canvi de sentit al carrer de la Pau, perquè la
sortida, tot i els semàfors, és bastant dolenta i també hi ha una mala senyalització que
encara no s’ha solucionat.

Respon la Sra. Cristina Sala:
El consell municipal es va fer, perquè és la reunió de la qual deriven tots els canvis de sentit
que ara fa uns moments comentava que es varen acordar i un dels temes clau era la rotonda:
es va explicar què es podia fer a la rotonda i què no es podia fer per resoldre-ho i una de les
solucions era el canvi de sentit del carrer de la Pau; el que passa és que la proposta s’ha hagut
de perfilar, perquè hi havia altres criteris que potser no es varen tenir en compte al consell,
però la reunió es va fer i jo recordo que va ser una de les primeres coses que vaig fer al
front de la regidoria i tu (Albert) també hi eres.
El consell es va fer i estem pendents d’executar abans que s’acabi l’any aquell canvi de sentit i
altres canvis de circulació per regular la mobilitat.
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Sr. Albert Soldevila:
El consell municipal que es va fer va ser per regular la mobilitat a tot el municipi.

Sra. Cristina Sala:
Jo penso que no estem al mateix consell; perquè es varen presentar unes transparències en
uns llocs concrets; vàrem deixar estar el barri de Montserrat per una altra ocasió, això si; es
va parlar de la rotonda molt intensament, es va parlar de la zona del barri Joanot Martorell i
la Cabanya i hi era present el president de l’associació de veïns i les modificacions són aquí: hi
ha una modificació puntual prevista al barri de Montserrat, molt puntual i hi ha la modificació
del carrer de la Pau, precisament i hi ha les de la zona de la plaça Joanot Martorell, per
executar-se abans que acabi aquest any.

Sr. Pere Galobardes:
Voldria afegir que, per la coneixença del barri, la rotonda no genera més problemes dels que
hi havia; en tot cas, n’ha solucionat força i entre altres coses el que ha solucionat és que hi ha
molt menys trànsit a les hores punta per allà, exceptuant algun dia.

Sr. Albert Soldevila:
Bàsicament hi ha un seguit de temes que es va dir que es respondrien i fins ara no s’hi ha
donat resposta i si s’ha actuat e el canvi de sentit, és la primera notícia: es va plantejar i
inclús algú va dir que no era necessari, i no es va acordar que es faria. Si s’ha fet, està molt
bé, però no en tenia constància.

SR. LLUÍS SABATÉS:
B/9
Avui sembla que va de trànsit i de carrers: a l’enllaç de la carretera que va cap a
Manlleu, que ja s’ha obert al trànsit, en l’accés a la variant, suposo que pel fet d’haver
tingut més trànsit durant els dies que la carretera ha estat tallada per obres,
pràcticament quan és fosc, les línies no es veuen. No sé si és competència de
l’ajuntament, però agrairíem que es facin gestions per marcar aquest tram
correctament.
D’altra banda, venint d’aquesta carretera de Sant Vicenç, el trencant per accedir al
polígon Mas Les Vinyes no està senyalitzat i ja és prou dificultós, perquè és un trencant
dolent, i seria bo aprofitar i poder senyalitzar correctament aquest desviament.
Respon el Sr. Miquel Franch:
Pel que fa al primer dels precs, la carretera és de la Diputació i, per tant, ells en tenen la
competència.

Sr. Lluís Bassas:
I pel que fa a la senyalització a la carretera de Sant Vicenç, mirarem què hi podem fer.
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SR. JORDI CASALS:
B/10
Des d’Esquerra ens sumem al prec últim que ha fet la Montse Ayats, en quant a establir
una metodologia de treball quan es demani la participació dels diferents grups
municipals.
Respon el Sr. Miquel Franch:
Aquest punt ja l’he contestat a la Sra. Ayats.

B/11
En el darrer ple ordinari, vàrem preguntar –per un tema que ja va sortir en el ple anteriorper l’ambulància medicalitzada: en el seu moment es va dir que no es prestava el servei;
des d’aquí se’ns va respondre que estàvem desinformats; resulta que finalment no hi
havia aquest servei i en el darrer ple ordinari vàrem demanar si l’equip de govern havia
fet alguna gestió, si es tenia nova informació i què es pensava fer. Es va dir que s’havia
demanat una informació i que fins que no es tingués no se’n voldria parlar...
El Sr. Franch informa que ja es disposa d’aquesta informació i segueix el Sr. Casals dient
que és perfecte, perquè a aquestes alçades, després de mesos sense haver tingut
aquest servei a Torelló, s’haurien de començar a demanar respostes, sobretot de cara a
la ciutadania.
Ja ho vàrem comentar en el seu moment, amb les mobilitzacions, amb el mal estat que
havia creat el tema de les urgències nocturnes, ... fins i tot amb la iniciativa de comissions
obreres, posant en dubte la legalitat d’aquesta mesura i creiem que no es podia deixar
de prestar aquest servei a Torelló, per totes les mobilitzacions i per tota la demanda
social, sense que es doni la informació pertinent.
Respon el Sr. Miquel Franch:
D’aquest tema, jo en separaria dues coses: d’una banda, l’ambulància medicalitzada i, de
l’altra, el fet que CCOO no estigui d’acord amb la supressió del servei d’urgències mèdiques.
L’ambulància medicalitzada ha estat a Torelló durant 4 mesos; es pensaven que hi seria molt
més temps i ara explicaré els motius que ens han donat per suprimir-la.
La demanda que ha presentat CCOO, perquè considera que no hi pot haver l’agrupació de més
de sis àrees bàsiques, perquè vulnera un acord que hi ha entre el Catsalut i els treballadors;
és cert que es va presentar la demanda i ha estat acceptada a tràmit; suposo que es tardarà
bastant a veure’s aquest tema a nivell judicial. Aquest tema el va plantejar l’ajuntament de
Torelló a l’òrgan territorial de salut i, insisteixo en els ajuntaments que s’hi varen negar.
Pel que fa a l’ambulància medicalitzada, efectivament, a final del mes d’agost, el SEM –Servei
d’Emergències Mèdiques- va treure l’ambulància medicalitzada, però a Torelló seguim tenint
ambulància i això és important, perquè arran d’algun debat en aquest ple, ha sortit en algun
mitjà d’informació que a Torelló, a les nits no hi ha ambulància i això és fals; Torelló té
ambulància les 24 hores; el que no té, és a partir de les 9 del vespre i fins a les 8 del matí,
l’ambulància medicalitzada i això és molt diferent i s’utilitza, no només per a Torelló, si no
també per al Bisaura, l’ambulància medicalitzada de Vic. Segons l’última reunió de l’òrgan
territorial de salut, ja fa un parell de setmanes –per això no vàrem poder donar informació a
l’últim ple- se’ns varen explicar els motius que havien portat a prendre aquesta decisió; a part
que des del nostre punt de vista vàrem cometre un error i és que en el seu moment haguessin
hagut d’avisar l’ajuntament que suprimien l’ambulància medicalitzada, però no ho varen fer; la
veritat és que amb la M. Àngels Casals ens vàrem queixar i ens varen demanar disculpes. Per
què la varen treure? Perquè aquesta ambulància medicalitzada, després de quatre mesos
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d’estar ubicada a Torelló i a la seva àrea d’influència, -la Vall del Ges i el Bisaurapràcticament no va fer serveis i alguns dels serveis que va fer, els va fer fora d’aquest àmbit
territorial, o Manlleu o al CAP Osona sud, per la qual cosa varen considerar que no era
necessari que hi fos. Però que quedi clar que tenim ambulància i, segons Catsalut, ells fins i
tot creuen que és millor la situació actual, perquè l’ambulància normal, que és la que ara hi ha
a Torelló, si que es necessitava i havia de pujar des de Vic o des de Manlleu i ara la tenim aquí
i, si cal la medicalitzada, ara haurà de venir de Vic i el recorregut el fa en set minuts.
Aquest és el resultat que ens varen donar i diuen que estadísticament no poden tenir a
Torelló aquesta ambulància medicalitzada, tenint en compte que el cost de cada servei
resultava altíssim i que el servei es pot fer perfectament des de Vic.
Què opinem l’ajuntament de Torelló? opinem que la decisió que es va prendre en el seu
moment va ser bona; ens vàrem curar una mica en salut demanant l’ambulància medicalitzada;
l’hem tingut; hem vist pel servei que ha donat que no era del tot necessari i també hem pogut
veure que des de finals del mes d’agost fins ara no hi ha hagut cap situació desatesa que hagi
requerit ambulància medicalitzada, no només a Torelló, si no que tampoc a la Vall del Ges i al
Bisaura.
Així és tal com està en aquests moments i ja es veurà què passa amb aquesta demanda de
Comissions obreres.

Sr. Jordi Casals:
Gràcies per les explicacions. Voldria recordar que aquest equip de govern va tenir el
suport de tots els grups polítics per les demandes en relació a la no supressió de les
urgències mèdiques nocturnes a Torelló; que quan hi va haver les negociacions i
semblava que estaven perdudes, es va dir que s’havia aconseguit el servei
d’ambulància medicalitzada, que no era la solució perfecta, però que estàvem
contents de poder tenir aquest servei si no es podien tenir les urgències nocturnes.
Nosaltres ja el mes d’abril, en un ple, vàrem dir: hi ha la possibilitat que es perdi aquest
servei d’ambulància medicalitzada a curt termini, si hi ha poques sortides? Se’ns va dir
alarmistes: tan de bo no hi hagi sortides, perquè el servei es mantindrà. I el mes de
setembre, nosaltres diem que no hi ha el servei d’ambulància medicalitzada; no diem el
servei d’ambulància, no ho hem dit mai i no ens fem responsables del que es pugui dir, i
se’ns va dir senzillament que estàvem mentint; que quines fonts teníem, on ho havíem
demanat i que el que estàvem dient era una irresponsabilitat... es va acusar altres
municipis i es va quedar aquí. Vàrem haver de fer un comunicat de premsa dient que
des del dia 1 de setembre no hi havia el servei d’ambulància medicalitzada; que el mes
d’agost hi va ser parcialment, per no dir molt poc, i ara resulta que no hi ha el servei des
del setembre; ara resulta que Torelló perd el servei d’ambulància medicalitzada tal com
ja vàrem dir que hi havia aquest perill, o més que dir, vàrem preguntar si podia ser i se’ns
va dir que no, encara que hi hagués poques sortides i que tan de bo que no n’hi
hagués. Nosaltres seguim dient que és veritat, que és bo que no n’hi hagi; ara bé, si
llavors allò va ser una bona solució per haver perdut les urgències nocturnes, creiem que
ara és una mala solució perdre l’ambulància medicalitzada.
Jo no sé quines gestions ha de fer aquest equip de govern, si acceptar el que fa un
temps no acceptava, que és que una valoració quantitativa del servei podia justificar la
pèrdua d’aquest servei, però nosaltres creiem que aquests serveis són qualitatius i no
quantitatius; nosaltres no estem gens contents i, si més no personalment, tinc una mica la
impressió que a Torelló se’ns ha pres una mica el pèl –i no parlo de l’equip de govern-;
se’ns ha donat un servei transitori perquè calléssim quan vàrem perdre el servei
d’urgències nocturnes i ara el que podem fer és lamentar un servei –que diuen que
quantitativament no és necessari- i que ningú es recordi que les urgències nocturnes ja
no són a Torelló i estan concentrades a Vic; només ens queda l’esperança que si
comissions Obreres tira això endavant i se’n surt, puguem recuperar les urgències
nocturnes a Torelló, però des d’Esquerra Republicana volen que consti en acta el nostre
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malestar per tot plegat i que creiem que s’ha pres el pèl a la gent de Torelló –i repeteixo,
no pas l’equip de govern- en tot plegat i que recordem com estàvem a principis d’any,
amb urgències nocturnes a Torelló, que se’ns va vendre l’ambulància medicalitzada
com a solució i ara no tenim ni una cosa ni l’altra.

Sr. Miquel Franch:
Voldria afegir unes quantes paraules al que ha dit en Jordi. Parlem clar! Quan diem que estem
a favor o en contra, hem de parlar ben clar, Jordi. Jo he estat el primer, i ho sap tothom, que
el meu partit que està al Parlament, està en contra de mantenir les urgències a Torelló, si no,
no haguéssim arribat on hem arribat. També està en contra de mantenir les urgències a
Torelló el tripartit: Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya. Parlem clar! I això,
nosaltres vàrem considerar que malgrat els partits, havíem de lluitar per millorar les
condicions de Torelló i només ho vàrem poder aconseguir durant quatre mesos; és veritat que
ens han pogut prendre el pèl, però jo arran de la pregunta que va fer Esquerra Republicana el
primer ple que vaig ser aquí, em vaig adreçar al Departament de Salut i el Departament de
Salut em va dir que havia parlat amb el responsable de Sanitat d’Esquerra Republicana de
Catalunya i que els havia manifestat que estava totalment a favor que a Torelló no hi hagués
urgències. Per tant, el que no trobo bé és que aquí es digui blanc i en una altra banda es digui
negre. Jo sóc el primer que dic que el meu partit no hi està d’acord i no podem fer discursos
dient que si, si després allà on es diuen les coses i s’aproven, es diu que no. Això ho volia
deixar clar i també, per acabar amb aquesta polèmica, volia deixar clar que... és curiós! Ens
emboliquem en coses de què els responsables municipals no tenen poder de decisió i a vegades
ens podem arribar a fer mal; un dia et vaig dir: Jordi, amb això ens podem fer mal tots,
perquè no depèn de nosaltres aquesta decisió de sanitat, depèn d’altra gent, en aquest cas,
del Govern de la Generalitat, del Departament de Salut i, suposo, del Parlament de Catalunya;
i han dit que no, han dit que aquest sistema d’urgències no hi ha de ser i ens queda una
esperança? Doncs si: la demanda que ha presentat Comissions Obreres; veurem com va! Si
aquesta demanda guanya i es diu que no hi pot haver més de 6 àrees bàsiques de salut
concentrades en un servei d’urgències mèdiques, no sé què farà el departament de Salut!
Nosaltres insistim i així ho vàrem plantejar a l’òrgan territorial de salut, que si mai això
arriba a passar, Torelló ens agradaria ser el centre d’urgències d’Osona nord.
Dit això, i parlant de salut donem alguna notícia positiva, cal dir que aquesta setmana passada
vàrem estar presents amb responsables de Catsalut en Lluís Bassas i jo al CAP de Torelló,
perquè vàrem sol·licitar al Departament de salut que s’elaborés un pla funcional per plantejar
la possible ampliació de l’Àrea Bàsica de Torelló, perquè nosaltres creiem que des que es va
posar en funcionament l’any 2001 fins ara, hi ha hagut un important augment de la població a
Torelló i les previsions de creixement d’ara a 10 anys vista, que les tenim, i representarà un
altre augment de població i ens agradaria anar una mica avançats i a veure si ens poden fer
aquest pla funcional i, a partir d’aquí, Catsalut considera que hi ha d’haver una ampliació dels
serveis de l’ambulatori de Torelló.

Sr. Jordi Casals:
Per al·lusions: primer de tot, Esquerra Republicana de Torelló, sempre ha treballat en
funció dels interessos del poble.
Jo he traslladat als òrgans que hagi convingut del partit, quin és el posicionament de
Torelló i els he defensat i no he fet cap ús partidista d’això; al contrari: em vaig posar a
disposició i fins i tot en un ple, per donar recolzament en la mesura del possible i
humilment, del nostre grup, a l’equip de govern, i així ho vàrem fer; i així ho continuaré
fent!
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D’altra banda, has tret (al Sr. Franch) una conversa privada que vàrem venir: és cert que
vares dir: “aquí ens hi podem fer mal!”, però jo repetiré el que vaig respondre llavors: a mi
no em va agradar la resposta de l’equip de govern en aquell ple, bàsicament perquè
vàrem fer un plantejament de poble, en un tema que tots havíem estat a una i a la
mínima que nosaltres vàrem treure aquest tema, en què no vàrem personalitzar en
l’equip de govern, se’ns va atacar, insinuant que estava mentint i lligant-ho amb
contradiccions que, pel que s’ha vist, aquí a l’ajuntament a nivell de partit, tothom té
aquestes contradiccions. Jo continuo mantenint això: fa uns mesos, la reacció que es va
tenir aquí, el que vàrem dir, que al final és el que ha succeït i el que ha estat real, no
crec que fos del tot correcte. Però... bé, avui, si més no he volgut, -com ja vaig dir- no
tenir un debat, ni tirar-nos res pel cap, perquè nosaltres ho tenim molt clar i... potser si que
no depèn de l’ajuntament de Torelló que hi hagi aquest servei, o no! Però si des de
l’ajuntament s’anima a la mobilització de la ciutadania de Torelló, creiem que s’han de
donar respostes, respostes en sentit de poble, no respostes en sentit de govern i oposició,
ni entre partits.

C) INFORMACIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
C/1
Han començat a treballar a l’ajuntament els sis plans d’ocupació que hem tingut aquest
semestre, del Departament de treball. Aquestes persones contractades portaran feines
principalment a l’àrea de benestar social i com sabeu, els beneficiaris d’aquests plans
són persones que tenen problemes, més dels normals, per trobar una feina.
Esperem que aprofitin aquests sis mesos, que aprenguin l’ofici que estan portant a terme,
que facin un bon servei als ciutadans i que es guanyin el seu sou.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
C/2
Suposo que tot ja haureu rebut el programa dels actes previstos per al dia 25 de
novembre. Un ja s’ha fet: la presentació de la revista “entre dones” que es va fer a Roda
la setmana passada. Us voldria animar a ser demà aquí, a les vuit del vespre, on llegirem
el manifest contra la violència i on amb totes les entitats presentarem, i penjarem la
pancarta o la banderola que s’ha fet en contra de la violència masclista, al balcó de
l’ajuntament i seguidament hi haurà un procés participatiu: abans la Montse ha
preguntat pel Pla d’igualtat de l’ajuntament; en tot el procés participatiu i al pla
d’igualtat que estem fent de l’ajuntament de Torelló, també s’hi compta la participació i
el treball amb la gent de l’ajuntament i serà el dia 9 de desembre; demà es fa el pla
participatiu amb les entitats i les dones de Torelló que vulguin participar-hi; hem intentat
recuperar tota la gent que havia treballat el fòrum per a la igualtat i també animem a
tota l’altra gent que vulgui participar-hi a títol individual, la gent que ha participat en les
coses de salut.
Aquest Pla d’igualtat ens l’està fent la Fundació Maria Aurèlia Campmany i varen
considerar que era millor fer-ne un en què participi tota la ciutadania i fer-ne un altre en
què participi la gent de l’ajuntament. Avui volia informar que serà el dia 9 de desembre;
sobretot volem que hi participin dones i, per tant, tots els regidors haurien d’animar la
gent del seu departament a participar-hi... diem dones, perquè el que volem que ens
donin la visió i el punt de vista de les dones, com voldrien que fos Torelló; evidentment, si
venen homes a participar-hi no passarà res.
Això serà per fer el pla de treball que, una vegada haguem fet això, ja disposem d’un
primer esborrany sobre com tenim Torelló o del que hi veuen; en aquest pla de treball,
que serà participatiu, acabarem de veure els punts de vista de les dones –en el que
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farem els tècnics i polítics de l’ajuntament- i abans de Nadal s’han compromès a donarnos tot l’esborrany complet per poder-lo tornar a treballar i que a finals del mes de gener
ja el puguem presentar a la població i a tothom que l’hagi treballat i posteriorment,
aprovar-lo.
Evidentment no podem treballar tot el pla de treball, però ens hem marcat tres punts: un
treballarà sobre tot el que és l’espai públic i la mobilitat: una mica com volem la nostra
ciutat, com voldríem que fos Torelló, ... l’organització i l’ús dels espais públics, la mobilitat
a peu i en cotxe, la seguretat, i tot el que en surti. Un altre, és tot el que fa referència als
serveis a les persones, l’oferta existent de serveis a les persones, l’oferta de serveis
culturals, serveis esportius, serveis d’oci, la necessitat de nous serveis i la seva organització
i el funcionament i dins d’això, tot el que en surti de més. I l’últim seria l’ocupació i els usos
del temps: quins serveis específics existeixen a la Vall del Ges i a Torelló, quins són els
problemes més importants que es troben les dones del municipi per a la recerca de
treball o pel retorn del mercat de treball, si és que l’han deixat i s’hi volen tornar a
reincorporar i a l’hora de treballar, en quin ordre de prioritat es considera més important.
Sobretot seria treballar això: l’oferta d’ocupació, facilitar la mobilitat del lloc de
residència al lloc de treball, els horaris del servei, l’equilibri entre els espais i el temps. I a
més, deixarem un espai per tot el que surti i s’hi vulgui afegir.
C/3
Seguint en tot això, us voldria convidar també, a més de demà, el dia 27 de novembre
en què farem una xerrada col·loqui. Aquesta vegada hem volgut convidar els homes,
perquè també ens diguin què en pensen ells de tot això. El títol és “reflexions masculines
entorn dels homes a les polítiques d’igualtat i conciliació i els usos del temps”.
I el 30 de novembre, com ha dit la Montse (Ayats) hem intentat fer un acte comarcal.
Aquesta vegada serà a Vic, tot i que hem dit que després intentarem que no sigui
sempre a Vic, si no que es vagi fent en diferents municipis d’Osona.
SR. MANEL ROMANS:
C/4
Us volia dir que dins dels actes que farem el Dia Mundial de la Sida de l’any vinent, com
ja fa anys que s’està fent, hi haurà un concurs de cartells. Aquesta setmana repartirem
les postals a tots els centres que puguem, per tant que la mainada se’n assabenti i pugui
participar-hi.
També, com cada any, fem els punts de llibre.
(De les dues coses n’entrega als assistents)
C/5
Enguany, com cada any, hem anat a buscar les guies de jocs i joguines. Fins ara, es
repartien a totes les famílies del poble. Aquest any ens ha semblat no fer-ho i les persones
que hi estiguin interessades poden trobar-lo al punt 16, a les biblioteques i a les
dependències municipals. En lloc de 1.000 exemplars, ens n'han fet arribar 400, perquè
semblava que potser no calia tant.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

