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

Ple
13/2008
ordinari
29 de desembre de 2008
de les 18:30 a les 20:07
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

Secretari:
Interventora

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
(que s’incorpora a les 19:54)
M. Àngels Casals i Font
Francesc Josep Rivera i García
(que s’incorpora a les 18:48)
Pere Bartés i Montagut
Núria Güell i Rovira
Manel Romans i Sánchez
Jordi Casals i Prat
Lluís Sabatés i Padrós
Albert Soldevila i Boixader
Montserrat Ayats i Coromina

PSC-PM
CiU
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

Jaume Manau i Terrés
M. Carme Urgell i Barris

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta anterior ------------------------------------------------------------------- pàgina 2
Aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament de Torelló i l’entitat
“Associació d’Amics del Ferrocarril de la Vall del Ges”------------------------------- pàgina 2
Aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge del municipi de Torelló ----------- pàgina 5
Aprovació d’un contracte de cessió d’ús de l’espai fluvial del carrer
del Pou ---------------------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 8
Aprovació de la rectificació del padró municipal d’habitants a 1 de
gener de 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 12
Aprovació del calendari de sessions ordinàries per al 2009 ---------------------- pàgina 13
Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia dictades en matèria de
Recursos Humans ----------------------------------------------------------------------------------- pàgina 14
Aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat municipal del
Teatre Cirvianum de l’any 2007 --------------------------------------------------------------- pàgina 14
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Aprovació de la liquidació del pressupost del Patronat municipal de
Ràdio Ona de l’any 2007 ------------------------------------------------------------------------ pàgina 14
Deixar sense efecte l’aprovació d’una despesa a favor del Patronat
municipal del teatre Cirvianum --------------------------------------------------------------- pàgina 15
Aprovar la baixa d’una despesa------------------------------------------------------------ pàgina 15
Aprovar la baixa d’una despesa------------------------------------------------------------ pàgina 15
Aprovar la baixa d’una autorització de despesa ------------------------------------ pàgina 16
Aprovar la baixa d’una autorització de despesa ------------------------------------ pàgina 16
Autorització de despeses----------------------------------------------------------------------- pàgina 16
Aprovació de despeses------------------------------------------------------------------------- pàgina 17
Aprovació de l’expedient de contractació de les obres d’adequació
de la planta baixa i part de la primera planta del Centre de
dinamització de la torneria de la Vall del Ges (Fase 4) ----------------------------- pàgina 20
Aprovació de l’expedient de contractació de les obres incloses al
projecte d’enderrocament i aparcament en superfície El Sindicat ----------- pàgina 21
Adjudicació del contracte de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques a la plaça Joanot Martorell i carrer del Congost ----------- pàgina 23
Adjudicació del contracte de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques al carrer d’Enric Prat de la Riba i plaça del Germà
Donat ---------------------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 24
Aprovació inicial de la modificació de crèdits 14/2008 del pressupost
de despeses de l’Ajuntament de Torelló, mitjançant transferències de
crèdit ----------------------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 24
Aprovació inicial de la modificació de crèdits 2/2008 del pressupost de
despeses del Patronat municipal del teatre Cirvianum, per
transferències de crèdit -------------------------------------------------------------------------- pàgina 26
Aprovació inicial del Reglament de Participació ciutadana ------------------- pàgina 28
RECONEIXEMENT A LA TASCA DEL SECRETARI ------------------------------------------- pàgina 34
PRECS I PREGUNTES--------------------------------------------------------------------------------- pàgina 35
INFORMACIONS ------------------------------------------------------------------------------------- pàgina 39

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. 12/2008, corresponent a la
sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2008, amb la modificació que, a proposta de
la Sra. Montse Ayats, s’aprova: A la pàgina 36 de l’esborrany de l’acta, al primer paràgraf
de la seva intervenció, dins del punt número 16 de l’ordre del dia, consta, per error, “any
1193” quan en realitat es tracta de l’any “1993”.
2.- APROVACIÓ D’UN CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I L’ENTITAT “ASSOCIACIÓ
D’AMICS DEL FERROCARRIL DE LA VALL DEL GES:
ACORD:
Vista la minuta del conveni de col·laboració entre l’Associació d’Amics dels Ferrocarrils de
la Vall del Ges i l’Ajuntament de Torelló i trobada conforme,
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Atès que la seva signatura interessa a totes les parts que el subscriuen,
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració, entre l’Associació d’Amics dels
Ferrocarrils de la Vall del Ges 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, indistintament, el Sr. Miquel
Franch i Ferrés, Alcalde de l’Ajuntament de Torelló, i la Sra. Cristina Sala i Donado,
regidora de Ciutadania Activa 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
L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL FERROCARRIL DE LA VALL DEL GES
A Torelló, el dia ... de ...................... de 200.
ES REUNEIXEN
D’una banda, el Sr. MIQUEL FRANCH I FERRES, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, i la
Sra. CRISTINA SALA i DONADO, regidora de Ciutadania Activa de la mateixa corporació, que
actuen en el seu nom i representació.
I de l’altra banda el Sr. PERE SALA CASARRAMONA, major d’edat, amb DNI núm. 77.086.214-N, que
actua en nom i representació de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL FERROCARRIL DE LA VALL DEL GES,
inscrit al registre d’entitats d’aquest Ajuntament amb el número 38, amb domicili a c/ Espadamala, 4, de
Torelló.
Assistits pel Sr. JAUME MANAU I TERRÉS, Secretari de l’Ajuntament de Torelló.
Ambdues parts a títol de preàmbul,
MANIFESTEN
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, regula els supòsits i la forma de l’atorgament
de subvencions de l’Administració pública.
Aquest Ajuntament va aprovar l’Ordenança General de Subvencions en sessió plenària celebrada el dia
31 de gener de 2005 i publicada al BOP número 122, de 23 de maig de 2005, així com el Reglament
d’atorgament de subvencions i convenis, que la desenvolupa, per acord del Ple municipal de data 27 de
juny de 2005 i publicat al BOP de Barcelona número 160, de data 6 de juliol de 2005.
Què l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL FERROCARRIL DE LA VALL DEL GES és una associació que es
dedica a la construcció de maquetes i a l’organització d’activitats relacionades amb el món del
modelisme ferroviari, a la seva exposició i a facilitar als seus associats i interessats poder fer circular els
seus trens.
Què l’Ajuntament de Torelló reconeix i valora el treball que realitza aquesta entitat en el nostre municipi.
Que l’Ajuntament de Torelló està d’acord a col·laborar amb l’entitat ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
FERROCARRIL DE LA VALL DEL GES per tal de contribuir en l’organització de la TROBADA DE
MÒDULS FERROVIARIS durant l’any 2009, i que és una entitat del municipi que consta registrada al
registre municipal amb el número 38 i que reuneix tots els requisits que es contemplen en les disposicions
indicades en el paràgraf primer per a la signatura de convenis amb aquesta Corporació,
Ambdues parts consideren oportú establir un Conveni d’acord amb les següents:
PACTES
Primer.- És objecte del present conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Torelló i l’ASSOCIACIÓ
D’AMICS DEL FERROCARRIL DE LA VALL DEL GES de contribuir en la promoció i difusió de les
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activitats culturals a Torelló i de fomentar la participació i l’associacionisme, mitjançant l’organització dels
actes esmentats.
Segon.- L’Ajuntament de Torelló es compromet a:
A. Una aportació econòmica per part del Departament de Ciutadania Activa de l’Ajuntament
de Torelló, únicament i especial per a aquesta activitat. La subvenció prevista és de 1.000€.
Aquest import es farà efectiu amb la presentació de la documentació establerta a l'efecte, ja
sigui mitjançant la petició de bestreta i/o justificació.
Tercer.- L’Associació D’AMICS DEL FERROCARRIL DE LA VALL DEL GES es compromet
a:
A. Portar a terme els actes de la TROBADA DE MÒDULS FERROVIARIS durant
l’any 2009.
B. Vetllar i fer complir les mesures necessàries de seguretat i higiene per al desenvolupament
de totes les activitats, ja sigui al carrer o en locals tancats, tant pel que fa als participants,
com per al públic assistent als diversos actes.
C. Contractarà una assegurança que cobreixi els possibles accidents, desperfectes i danys
ocasionats amb les diverses activitats.
D. L’entitat ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL FERROCARRIL DE LA VALL DEL GES farà constar
la col·laboració de l’Ajuntament de Torelló, mitjançant el logotip o imatge Corporativa que
l’ens local li faciliti, en tota la documentació gràfica i/o escrita que s’editi per a les activitats
subvencionades, així com a tota la publicitat que se’n faci.
E. Participar en la vida social i cultural del municipi.
F. Vetllar, perquè les activitats realitzades compleixin els objectius proposats i fomentin la
participació, la igualtat d’oportunitats i la cohesió social entre els habitants de Torelló.
Quart,- Ambdues entitats es comprometen a mantenir el nivell de coordinació i de col·laboració
necessària.
Cinquè,- Es crearà una comissió de seguiment del present conveni, integrada pels següents membres:
• Un/a representant de l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL FERROCARRIL DE LA VALL DEL GES
• La regidora de Ciutadania Activa de l’Ajuntament de Torelló.
• Un tècnic del Departament de Ciutadania Activa.
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.
Sisè,- El present conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2009.
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
Per l’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL
FERROCARRIL DE LA VALL DEL GES
Pere Sala Casarramona

La regidora de Ciutadania Activa
Cristina Sala i Donado
Davant meu,
El Secretari,
Jaume Manau i Terrés

Segon.- DONAR COMPTE del present acord en la propera sessió que celebri el Ple
municipal.
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Tercer.- NOTIFICAR-HO a l’entitat interessada i a la regidoria de Ciutadania Activa.”
3.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA LOCAL D’HABITATGE DEL MUNICIPI DE TORELLÓ:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: En referència a aquest Pla Local d’habitatge, que des del nostre
punt de vista és important és important que ens haguem dotat d’aquest instrument que el
que fa és planificar i programar les polítiques municipals en matèria d’habitatge i és un
element necessari per tenir el suport de les administracions superiors a l’hora d’impulsar
polítiques d’habitatge. Nosaltres, com hem anat dient en els darrers plens quan hem
parlat d’aquest tema, que parlar d’habitatge i de la necessitat d’habitatge públic és molt
més necessari ara que, potser, quan vàrem començar a parlar d’aquest pla d’habitatge.
Alguns interpretaven potser que noves realitats volia dir que estàvem arribant a un
moment de crisi immobiliària i que, per tant, ja hi hauria una oferta; nosaltres pensem que
no, que precisament quan et mires aquest pla d’habitatge, el perfil de persones que
surten que tenen poques o escasses possibilitats d’accedir a l’habitatge, seran en aquests
moments moltes més que quan es va començar la redacció d’aquest pla d’habitatge;
per tant, raó de més i és important que anem tirant endavant totes les promocions que
s’han plantejat i les que s’han anunciat i que és probable que en un futur es tirin
endavant.
SR. JORDI CASALS: També valorem molt positivament tenir aquesta eina que és el Pla
Local d’habitatge per treballar estratègicament aquest aspecte, que a més, és un dels
àmbits en què la ciutadania té més preocupació, per com ha anat en els darrers anys el
sector immobiliari, sobretot pel que fa a l’increment dels preus i que en els últims temps
l’administració ha agafat una actitud més proactiva i des dels municipis també ens hi
pertoca. Només ressaltar que en la diagnosi que s’ha fet, es veu una manca d’habitatge
protegit –malgrat que ja s’estan fent diferents promocions, però se’n ha de fer més, i
també, pel que sembla, també hi ha una manca d’habitatge de lloguer; això se suma a
dos principis que nosaltres sempre hem defensat i que és fer habitatge protegit i de
lloguer i a més, facilitar que aparegui més habitatge de lloguer. A més, tenim l’oficina
local d’habitatge amb el servei de mediació, que també creiem que pot facilitar
l’aflorament de nous pisos de lloguer. I finalment, el que per nosaltres és important és
treballar amb la idea que hi hagi un creixement endogen, és a dir, que no calgui anar
construint més ni anar desenvolupant més plans parcials per tenir habitatge protegit i
habitatge de lloguer, si no que cal fer aflorar aquests pisos buits que hi hagi al municipi, tal
com és una de les línies de treball que té l’oficina local d’habitatge. Per a nosaltres, la
política d’habitatge s’ha de basar en un creixement moderat urbanístic de Torelló, un
creixement paulatiu i segons l’ordenació.
SR. MIQUEL FRANCH: Jo, en referència al tema del Pla Local d’habitatge, voldria dir un
parell de coses: en primer lloc, jo diria que des d’un primer moment en què l’ajuntament
de Torelló va decidir tirar endavant aquest Pla Local d’habitatge, tots els grups polítics
representats a l’ajuntament de Torelló hi vàrem treballar conjuntament; penso que és
molt important que un municipi com Torelló, amb 14.000 habitants, els 4 grups polítics que
estan representats es posin d’acord en endegar polítiques d’habitatge conjuntes; crec
que d’entrada és clau, perquè a partir d’aquí puguem tirar endavant aquest pla local
d’habitatge.
En segon lloc: hem tingut una administració oberta, sensible, que ens ha escoltat, i en
aquest cas vull fer referència a la Direcció General d’Habitatge i, concretament,
INCASÒL. En tot moment, aquestes dues institucions ens han escoltat, ens han entès, ens
han ajudat i han col·laborat a què l’ajuntament de Torelló tirés endavant els diferents
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plans d’habitatge; no recordo que en aquests moments a la comarca d’Osona hi hagi
cap altre municipi que estigui tirant endavant sis promocions d’habitatge com és el cas
de Torelló, adjudicades i, a més, amb un percentatge d’un 50% de lloguer; crec que això
és molt positiu; ens ha escoltat l’administració autonòmica i, per tant, conjuntament amb
el desig dels quatre grups municipals, penso que és molt positiu el que hem fet.
Una tercera qüestió: és veritat tot el que deies tu Jordi Casals referent a què hi ha un
important índex d’habitatge buit, que s’ha d’aprofitar. Esperem que el propietari cregui i
s’apropi a aquesta oficina local d’habitatge, cosa que alguns ja ho estan fent, i des de
l’OLH s’està col·laborant per tal que pugui ser d’aquesta manera; per tant, jo diria que és
molt positiu. I, també des del meu punt de vista molt important és que no s’atura aquí,
perquè el Pla local d’habitatge de Torelló continua. En aquest sentit també estic recollint
l’opinió dels diferents grups polítics i en aquests moments tenim cobertes com a mínim tres
promocions més, que a més, estem fent una cosa que la Direcció General d’habitatge
ens va recomanar, que és no fer-ho tot a través de l’administració pública, sinó arribar a
acords amb entitats privades com fundacions –Fundació família i benestar social- i també
acords amb cooperatives o sindicats i, en aquest cas, s’ha arribat a un acord amb el
sindicat UGT que confio que en el proper mes de gener signarem un conveni per a la
construcció de diversos habitatges amb aquest sindicat.
I com a última qüestió, estem acabant de tancar uns acords en què hem estat treballant
en Lluís Bassas, com a regidor d’urbanisme i jo mateix, per tal que INCASÒL pugui adquirir
sòl residencial a Torelló, precisament en un barri en què no hi ha habitatge públic i, per
tant, podria haver-hi una promoció important d’habitatge.
I una altra cosa fonamental, i amb això no voldria criticar les polítiques que el govern
autonòmic està tirant endavant, perquè crec que s’han de fer, i que fa referència a les
àrees residencials estratègiques: malauradament en aquests últims dies hem sentit
diferents crítiques sobre aquest tema –personalment penso que són injustes- i el que cal és
que cada ajuntament, en base a les necessitats de sòl que tingui i en base a la
planificació futura en matèria d’habitatges ho ha de fer correctament. Ena quest sentit
vull dir que no cal fer A.R.E.s, si no que cal tirar endavant promocions d’habitatge públic
amb percentatge 100% i penso que Torelló ho ha endevinat; Torelló va ser un dels
municipis de la comarca que també s’hagués pogut acollir a una àrea residencial
estratègica, però va dir que no, bàsicament pel fet que ja hi havia tancats acords de
promoció pública d’habitatges i, en segon lloc, perquè l’objectiu era revisar el Pla
General d’Urbanisme, que entrarà al pressupost de 2009 i confiem que entre 2009 i 2010 la
revisió estarà feta i fixarà noves zones de creixement, però no tant zones grans de
creixement, perquè la pretensió no és aquesta, si no planificar equipaments. La veritat és
que si un poble abans d’un futur creixement no planifica els seus equipaments,
s’equivoca. Per tant, és clau que sapiguem on volem tenir les futures escoles, on volem
tenir els futurs equipaments esportius, culturals, ... abans de créixer més i aquest és un dels
criteris que els grups de Convergència i del PSC volem tirar endavant i confiem –almenys
ho farem amb tot l’interès- que també el grup d’Esquerra Republicana i el d’Iniciativa hi
aportin les seves maneres de pensar per tirar endavant la revisió d’aquest pla general
d’urbanisme, de la qual en serà responsable el Sr. Lluís Bassas.
Aquest pla d’habitatge l’hem fet molt bé; tenim una oficina local d’habitatge i una
tècnica que l’està fent funcionar molt bé i, a més, tenim totes les promocions, excepte
una que cal acabar de concretar el finançament, endavant. La Creu I ja s’està edificant:
l’estructura ja està molt avançada i seran 24 habitatges de lloguer per a joves; La Carrera:
en aquest cas són 24 habitatges de lloguer per a gent gran, dels quals, 4 seran per a
casos de persones que hagin patit violència domèstica; El Castell II, on es faran dos blocs
de 24 pisos cada un, amb règim de compra, amb dues o tres habitacions, a més de
garatge; Al Castell I, on es farà una edificació de 32 habitatges de lloguer, no per a joves,
si no per a tothom, amb un sistema bastant modern i sostenible: com aquesta promoció
se’n fa una altra a Catalunya, segons ens consta a Banyoles; ja fa dues setmanes que
han començat les obres. I finalment, al Castell II on es fan 17 habitatges amb garatge,
traster i també dues o tres habitacions, també pel sistema de compra i també han
començat les obres.
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Per tant, Torelló, en una situació com la que vivim ara de crisi –abans la Montse Ayats ho
ha anunciat- i no vol dir que la gent no tingui necessitat d’habitatge i penso que Torelló
està fent una aposta decidida i no és mèrit de l’equip de govern, si no que ho és dels
quatre grups municipals representats a l’ajuntament. Gràcies a tots els grups pel suport
que heu donat sempre en matèria de polítiques d’habitatge.
En aquest moment, quan són les 18:43, s’incorpora a la sessió el Sr. Francesc J. Rivera.
SR. JORDI CASALS: Celebro el to de l’alcalde i és veritat que tots els grups hem donat
suport i ens hem trobat en les mateixes polítiques i a més, en l’altre govern de majoria
absoluta del PSC sempre s’ha tingut una actitud oberta en aquest tema de l’habitatge i
només m’agradaria recalcar dues coses de les quals s’ha fet esment: una de la qual ja
hem parlat altres vegades des del grup municipal i que fa referència a la captació de
pisos per part dels propietaris; l’alcalde ha comentat que molts propietaris ja comencen a
interessar-se per l’oficina local; això en altres municipis ja succeeix; és una oportunitat per
als propietaris, en la situació actual complicada per a ells, el que són les oficines locals i les
borses d’habitatge i això també ho hem d’aprofitar nosaltres i, per això, tal com hem dit,
sobretot apostem per tenir un servei de captació que pugui fer un treball intens i
segurament que així serà.
I, per acabar, celebrar la posició oberta de l’equip de govern davant les possibilitats
d’una àrea residencial especial a Torelló. Nosaltres des d’Esquerra republicana sempre
ens oposarem a mesures com aquesta, que van en contra de l’autonomia i de l’acció de
govern municipal amb la planificació que és una de les eines més potents que té
l’ajuntament per a fer política local.
ACORD:
Vist que en data de 28 de novembre del 2008, i número de registre d’entrada 7282, la
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona, ha
lliurat a l’ajuntament quatre exemplars en suport paper i dos CD’s del Pla Local de
l’Habitatge del municipi de Torelló.
Vist que aquest Pla Local de l’Habitatge (PLH), es redacta per encàrrec de la
Diputació de Barcelona, en aplicació de l’acord de col·laboració entre l’ajuntament i
la Diputació, per a la redacció d’un pla d’habitatge.
Atès que aquest Pla es redacta en el marc legal de la llei pel dret a l’habitatge de
Catalunya (Llei 18/2007 de 28 de desembre), i complementàriament amb el Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol d’aprovació del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya, i el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei.
Vist que el pla constitueix per l’ajuntament l’instrument de planificació i programació
de les polítiques municipals en matèria d’habitatge, a la vegada que compleix amb la
legislació vigent, especialment pel que fa a determinar les propostes i compromisos
municipals.
Tenint en compte l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 15 de
desembre de 2008, en el que fa constar que, a tenor del que disposa la legislació vigent,
vis el contingut del projecte, i vis que el document tècnic s’ajusta a la metodologia
desenvolupada per la Gerència de Serveis a l’Habitatge, i que el treball comprèn:
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-

L’estudi i la demanada actual d’habitatge al municipi, i la seva projecció a curtmig termini (6 anys),
La descripció de l’estructura urbana residencial, i del parc d’habitatges existent,
detectant els dèficits i les necessitats de rehabilitació.
L’estudi de l’oferta del mercat d’habitatge local i la comparació amb la
demanada, per avaluar la part de demanda que queda exclòs d’aquest mercat.
La diagnosi de les persones i llars que precisen d’habitatge protegit o social, o ajuts
en matèria d’habitatge en el període estudiat
L’avaluació de les possibilitats que ofereixen el planejament urbanístic, el patrimoni
municipal del sòl i habitatge i els recursos materials i organitzatius de l’ajuntament
per fer front a aquestes necessitats.

A proposta de la regidoria d’urbanisme, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Pla Local de l’Habitatge pel municipi de Torelló, vist,
doncs que el projecte, s’adequa a la legislació vigent, i dona resposta als requeriments
en matèria d’habitatge que havia plantejat l’ajuntament.
Segon.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de vint dies, 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. El projecte 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.- FACULTAR l’alcalde de l’Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
4.- APROVACIÓ D’UN CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS DE L’ESPAI FLUVIAL DEL CARRER DEL POU:

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Quan se’ns va presentar la proposta no hi havia les dades de la
propietat i ara segueixen sense ser-hi; es pot aprovar sense saber amb qui treballem?
I ens sembla una bona proposta des del punt de vista ecològic i també social, en la línia
del que hem defensat sempre, d’acostar el riu als torellonencs; a més, servirà per treure
aquell tros que és un desastre de runes i porqueries diverses i esperem que el bon treball
del regidor que ho ha portat en aquest cas i que seguirà portant-ho i també en el pròxim
mandat faci que aquesta cessió que és temporal –perquè és de cinc anys- passi a ser
definitiva i només ens qüestionàvem si ho podem aprovar sense que hi consti la propietat.
SR. JAUME MANAU: Si, perquè és en relació a l’objecte i no al subjecte.
SR. MARC FONTSERÈ: Comentar que aquest és el tercer acord en què arriba l’ajuntament
amb propietaris de tota la zona que va des del riu Ges fins al Pelut; primer La Bardissa;
llavors a Matabosch dels del pont fins al pelut. I com a dit la Montse, la idea és girar i
aconseguir posar Torelló de cara al riu Ter i aconseguir que aquest espai d’ús públic sigui
de qualitat; és una de les zones més riques, tant pel que fa a la riquesa natural, com pel
que se suposa que aconseguirem, riquesa social: que la gent pugui passejar i gaudir
d’aquest espai tan bonic.
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ACORD:
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la signatura d’un contracte per a la cessió de l’espai fluvial del carrer
del Pou, en els termes que s’indiquen al document annex al present dictamen.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i a la regidoria de medi
ambient.
El text del contracte és el que es transcriu a continuació:
CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS DE L’ESPAI FLUVIAL DEL CARRER DEL POU
A Torelló, 01 de novembre de 2008
REUNITS
D'una part, el senyor Miquel Franch i Ferrés, major d'edat, en nom i representació de l’Ajuntament de
Torelló amb domicili a Torelló, carrer Ges d’Avall, número 5, amb NIF número P0828500I-, en la seva
qualitat de Alcalde-President. En endavant l’Ajuntament.
De l'altra, el senyor xxx Arimany, major d'edat, en nom i representació pròpia, amb domicili a Torelló,
carrer xxxxx, número 00, amb NIF número xxxxxxxxx1, i el senyor xxx Armany, major d'edat, en nom
i representació pròpia, amb domicili a Torelló, carrer xxxxx, número 00, amb NIF número xxxxxxxxx2,
en la seva qualitat de propietaris. En endavant la Propietat.
Reconeixent-se mútuament la capacitat legal necessària per a contractar i obligar-se.
MANIFESTEN
A)

Descripció del terreny: L’espai fluvial situat entre la zona verda de la Bardissa i el pont de
Conanglell, a la que s’hi accedeix des del carrer del Pou, és una peça de terra allargassada que
segueix el marge esquerre del riu Ter, i queda encaixada entre la tanca posterior de les
parcel.les del carrer del Ter i el camí pavimentat que porta des del carrer del Pou, fins a la zona
de protecció de ribera des entorns de Matabosch.
Aquesta franja de terreny té una amplada mitjana d’uns 30 metres (a excepció de la zona més
propera al pont que s’eixampla), i una llargada d'uns 400 metres. En total equival a una
superfície aproximada de ...metres quadrats. És una superfície irregular, amb munts de runes i
terres, que fan de transició entre la part alta de les parcel.les i la zona inundable del riu. No
existeix, en aquest moment, cap tipus d’edificació.

B)

Que la classificació urbanística de sòl és de “Verd Públic”, i està identificat per l’Agència
Catalana de l’aigua com a terreny inundable en la seva totalitat.

C)

Que l’espai fluvial del carrer del Pou és un espai natural estratègic, tant pels seus valors propis,
com per la seva situació que facilita el funcionament ecològic en el trànsit d’individus entre
riberes.

D)

Que l’espai fluvial del carrer del Pou és un espai natural estratègic des de la perspectiva social,
per la seva proximitat al nucli urbà, que possibilita un important ús com àrea verda de lleure.

E)

Que l’Ajuntament està tramitant el projecte de recuperació ambiental de l’esmentat espai i ha
encarregat l’elaboració del pla de gestió.
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F)

Que ambdues parts estan interessades en la preservació i recuperació l’espai fluvial del carrer
del Pou, per la qual cosa acorden constituir el present contracte privat, i a tal fi s'estableixen les
següents:

CLÀUSULES
1 DISPOSICIONS GENERALS
1.1 Objecte.
És objecte del present contracte de cessió d’ús, la regulació de la cessió de l’espai fluvial del carrer del Pou,
amb la finalitat de preservar i recuperar aquest espai per garantir-ne l’adequat funcionament ecològic i l’ús
con àrea verda de lleure.
1.2 Localització, límits, i dades del registre
Aquest espai fluvial esta situat al límit sud-oest del nucli urbà, encaixat entre la part posterior de les
parcel.les que tenen façana pel carrer del Ter i el riu. Els seus límits són:
•
•
•
•

Pel nord, llinda amb la part posterior de les parcel.les del carrer del Ter.
Pel sud, amb el camí pavimentat (conegut antigament com “l’autopista del Ter”), i la
franja de terrenys situats entre el camí i la llera del riu, propietat de la Fundació
Hospital de Vic.
Per llevant amb la zona verda de la bardissa i el carrer del Pou.
Per ponent amb el pont de Conanglell.

Les dades del registre són .................
1.3 Situació i classificació urbanística.
Segons el Pla General vigent publicat el 20 de desembre del 1.999, qualifica aquesta finca com a "VERD
PÚBLIC".
Els paràmetres s’estableixen a la normativa urbanística del pla general, en els següents articles:
Article 55 Sistema de parcs i jardins urbans
1.
2.

3.
4.

En aquest sòl es comprenen els espais lliures destinats a la formació de parcs, places i jardins públics.
Constituiran parcs públics totes les reserves que per a aquesta finalitat du a terme el pla general, i
tingui la consideració de sistema general. Per contra, seran places i jardins públics els espais lliures
previstos en el pla general que no tinguin la consideració de sistema general, i els que prevegin els
plans parcials en compliment de l’article 25.2.b del decret Legislatiu 1/1990.
Els sòls destinats a places i jardins públics en els plans parcials hauran de concentrar-se un 60 % de la
seva superfície, en una única àrea. Aquesta haurà de ser útil als seus mateixos objectius i sense que en
cap punt els seus pendents siguin superiors al 10 %.
Els sòls reservats de sistema general de parcs es garfien en el plànol a E: 1/4.000 "Equipaments i espais
lliures". La resta dels espais lliures es consideren Sistemes Locals.

Article 56 Usos admesos en parcs i jardins
1.

2.
3.

Compatibilitzant amb l’ús d’esbargiment i descans que tot parc, jardí o plaça requereix, s’admeten
construccions, instal·lacions i altres usos que no comportin cap perjudici al gaudiment i a la utilització
pública, així com ocupacions temporals per a fires, circs, festes en espais no enjardinats o que les
instal·lacions existents siguin compatibles amb aquestes ocupacions.
També s’admetran instal·lacions per a la pràctica esportiva i cultural, mentre no excedeixin el 10 % del
sòl executat, i sempre i que no necessitin d’edificació.
En cap cas s’admetran aprofitaments privats del sòl i la volada sobre d’aquests espais. Per contra,
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4.

s’admet la situació en el seu subsòl de serveis públics, que es podran gestionar directament o
indirectament.
Finalment, s’admet la possibilitat de llums i vistes de les finques veïnes, però no l’accés rodat a través
d’aquest espai a les finques privades.

2 PROGRAMA AMBIENTAL
El programa de gestió ambiental de l’Ajuntament per l’espai pretén la recuperació i millora d’aquest hàbitat
natural, el manteniment i la integració d’uns usos, la desaparició d’altres, i l’aprofitament per l’ús lúdic
compatible amb l’entorn. Comprèn la redacció del Projecte de recuperació ambiental de l’espai i el
desenvolupament posterior del Pla de gestió.
2.1 Projecte de recuperació ambiental.
La memòria tècnica del projecte detecta l’estat actual, analitza la conveniència i viabilitat de canvi, i diagnostica
els procediments a seguir per la consecució del programa.
2.2 Pla de gestió ambiental.
El Pla de gestió ambiental és el document d’adequació de les actuacions necessàries al calendari del
programa, per assolir els objectius establerts en el projecte.
2.3 Ús de l’espai fluvial del carrer del Pou, dins del termini de vigència
L’ús i aprofitament de l’espai de La Bardissa dins del termini de vigència contractual serà el previst el
programa de gestió ambiental de l’Ajuntament per aquest espai, i en concret per l’establert en el projecte
de recuperació ambiental que resulti aprovat.
3. OPERATIVA DE GESTIÓ COMPLEMENTÀRIA
L’operativa ha de complementar la gestió d’aquells aspectes detectats en el Projecte que en requereixen, i
sols es resolen en part en el Pla de gestió ambiental, i també la gestió d’altres temes vinculats a la cessió,
independents del programa ambiental.
3.3 Responsabilitat plena
L’Ajuntament com a cessionari assumirà la responsabilitat plena davant inundacions, incendis, i possibles
accidents.
4 QÜESTIONS ECONÒMIQUES
4.1 Aportació econòmica per la cessió d’ús.
Valorat el concepte de pèrdues d’explotació forestal de l’únic benefici econòmic que reporta la finca, i que
es quantifica en 3.000 € per un període de 5 anys, s’acorda establir l’abonament de la següent quantitat per
la cessió d’ús de l’espai.
La quantitat de 3.000,00 euros, d’un sol cop i a l’avançada, pel període comprès de l’1 de desembre de 2008
al 30 de novembre de 2013.
L’Ajuntament farà efectiu aquest primer abonament a la Propietat, no més tard de 60 dies després de la data
de signatura del present contracte.
Respecte l’import anual que en resulti pel concepte d’IBI corresponent a l’espai fluvial del carrer del Pou, i
atesa la condició de contracte de cessió d’ús, s’acorda per tot el termini de vigència i possibles prorrogues,
que l’esmentat impost serà per compte del cessionari, en aquest cas l’Ajuntament.
4.2 Supòsit de pròrroga.
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En el supòsit que a la fi del termini establert, la Propietat i l’Ajuntament, mantinguessin l’interès en la
continuïtat de la cessió d’ús, per idèntic període, la quantitat a abonar seria la que en resulti d’actualitzar any
per any, segons la variació que experimenti l’Índex General de Preus al Consum Nacional, que publica
l’Institut Nacional d’Estadística el mes de novembre, corresponent als 12 mesos anteriors, l’import inicial de
3.000,00 euros, d’un sol cop i a l’avançada.
L’Ajuntament farà efectiu aquest abonament a la Propietat, dins el termini i en condicions que arribat el
moment s’acordin.
5 DISPOSICIONS ESPECIFIQUES DE CONTRACTE
5.1 Caràcter del contracte
El present contracte de cessió d’ús té caràcter privat.
5.2 Termini de vigència
El termini de vigència a comptar a partir de la signatura del present document és de 5 anys. La Propietat i
l’Ajuntament convenen en la possibilitat d’establir prorrogues per idèntic període amb les condicions
econòmiques indicades
5.3 Elevació a públic
Ambdues parts podran, en qualsevol moment, elevar a públic el present document sense més tràmit que la
notificació fefaent a l’altre part. La totalitat de les despeses derivades serà per compte de la part actuant.
5.4 Resolució del contracte
Seran ca
uses de resolució del contracte:
La fi del termini establert.
Per mutu acord entre la Propietat i l’Ajuntament.
Qualsevulla altra causa prevista a les lleis.
5.5 Qüestions litigioses
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present contracte, la Propietat i l’Ajuntament se
sotmeten a l’arbitratge del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l’Associació Catalana per l’arbitratge, a qui se li
encarregarà la designació d’àrbitre o àrbitres, i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara a
l’acompliment de la decisió arbitral.
I com a prova de conformitat signen per duplicat el present document al lloc i data assenyalat a
l’encapçalament.
Signat:
Miquel i Ferrés
ALCALDE DE TORELLÓ

Signat:
Pendent Propietat

5.- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE
2008:
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH: Podem dir que el creixement és bastant constant, any rere any. No
creix amb desmesura com en altres municipis de la comarca, en què han arribat a créixer
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1.00 habitants cada any; no és el cas de Torelló, que està creixent dins d’uns límits molt
raonables.
Si al Pla Local d’Inversions ens haguessin aplicat aquesta xifra, ens haurien tocat més
recursos econòmics, però es va fer amb les xifres de data 1 de gener de 2007.
ACORD:
Ateses les variacions que s'han practicat amb posterioritat a l'aprovació de la rectificació
del padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2007, i de conformitat amb la legislació
vigent, a proposta de la Comissió Informativa d'Administració i Hisenda, el Ple de
l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la rectificació del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2008,
d'acord amb el resum següent:
Població del municipi a 1-1-2008:

13.681

6.- APROVACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS ORDINÀRIES PER AL 2009:

ACORD:
Per acord del ple de l’ajuntament de data 20 de juny de 2007, es va aprovar la
periodicitat de les sessions ordinàries del ple de l’ajuntament i, per resolució de l’alcaldia
de data 16 d’abril de 2008, les de la Junta de Govern Local.
Tal com es disposa a l’acord esmentat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- APROVAR el calendari de sessions per al 2009, d’acord amb els paràmetres i les
excepcions que es descriuen a continuació:
•

•

•

Sessió de la junta de govern local:
o Tots els dilluns, excepte els dos últims de cada mes, a les 7 de la tarda.
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, a les 5 de la tarda.
o Dimarts, 14 d’abril, i dimarts 13 d’octubre, a les 7 de la tarda, per escaure’s
en festiu el dilluns precedent.
o Dimarts, 22 de setembre, a les 5 de la tarda, per escaure’s en festiu el
dilluns precedent.
o Dimecres, 9 de desembre, a les 7 de la tarda, per escaure’s en pont el
dilluns precedent
Sessions de les comissions informatives:
o Tots els penúltims dilluns de cada mes, en els horaris habituals.
o Dimarts, 22 de setembre, en els horaris habituals, per escaure’s en festiu el
dilluns precedent.
Sessions del ple de l’ajuntament: l’últim dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.

El mes d’agost, com és habitual, no hi haurà sessions ordinàries
Segon.- DONAR la publicitat escaient al present acord.
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7.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES EN MATÈRIA DE
RECURSOS HUMANS:
ACORD:
De conformitat amb l’article 35.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, es dóna
compte de les resolucions de l’alcaldia dictades en matèria de recursos humans,
següents:
1. Resolució de data 1 de desembre de 2008, per la qual es contracta com a agent
interina, escala d’administració especial, sotsescala serveis especials, categoria
agent de policia, la sra. Sònia Requena i López, a partir del dia 1 de desembre de
2008, per tal d’ocupar una vacant de la plantilla de personal funcionari de
l’ajuntament de Torelló generada per la declaració en situació d’excedència
voluntària per incompatibilitats.
2. Resolució de data 13 de novembre de 2008, per la qual es contracta la sra. Imma
Molist Codina, per cobrir la plaça de treballadora social vacant a la plantilla de
personal laboral de l’Ajuntament de Torelló, adscrita al departament de Benestar
Social, amb caràcter temporal.
3. Resolució de data 13 de novembre de 2008, per la qual es contracta la Sra.
Gemma Parés Baulenas, per cobrir la substitució de la baixa per maternitat de la
Sra. Anna Solà Puigoriol, adscrita al departament de benestar social i amb tasques
de treballadora social.
8.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE
CIRVIANUM DE L’ANY 2007:
ACORD:
Aprovada per l’Alcaldia la liquidació del pressupost del Patronat municipal del Teatre
Cirvianum de l’any 2007, per resolució del 15 de desembre de 2008, se'n dóna compte al
Ple de l’Ajuntament i s’informa del resultat pressupostari següent:
1.
2.
3.
4.
5.

Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari (1-2):
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria:
Resultat pressupostari ajustat:

342.502,14 €
360.851,34 €
-18.349,20 €
25.801,69 €
7.452,49 €

Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.
9.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO
ONA DE L’ANY 2007:
ACORD:
Aprovada per l’Alcaldia la liquidació del pressupost del Patronat de la Ràdio Municipal
de Torelló de l’any 2007, per resolució del 15 de desembre de 2008, se'n dóna compte al
Ple de l’Ajuntament i s’informa del resultat pressupostari següent:
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1.
2.
3.
4.
5.

Drets reconeguts nets:
Obligacions reconegudes netes:
Resultat pressupostari (1-2):
Desviacions negatives de finançament:
Resultat pressupostari ajustat:

117.516,30 €
107.303,71 €
10.212,59 €
1.308,30 €
11.520,89 €

Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.
10.- DEIXAR SENSE EFECTE L’APROVACIÓ D’UNA DESPESA A FAVOR DEL PATRONAT DEL
TEATRE CIRVIANUM:
ACORD:
Vist que s’ha detectat que, per error, es va passar per duplicat l’aprovació de l’aportació
de l’Ajuntament al Patronat Municipal del Teatre Cirvianum per portar a terme el Festus
de l’any 2008, a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament,
el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- DEIXAR sense afecte l’acord d’aprovació de la despesa d’import 14.618,00 € a
favor del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum, aprovada en el Ple de l’Ajuntament
del dia 28 d’abril de 2008, amb abonament a la partida 101-451-410.00.01 del vigent
pressupost de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
11.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria de cultura, a proposta del
regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització núm. 2200800018219 per import de 0,10 €,
aprovada al Ple del dia 24 de novembre de 2008, amb abonament a la partida 101-451623.00.00 (projecte: 2008-2-101-1-1) del pressupost vigent de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al departament de cultura de l’Ajuntament.
12.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per l’alcaldia, a proposta del regidor
d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels assistents, acorda:
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Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220080004344 per import de 18.000,00 €,
aprovada en el Ple de l’Ajuntament del dia 28 d’abril de 2008 a favor del PATRONAT DE
LA RÀDIO MUNICIPAL DE TORELLÓ, amb abonament a la partida 207-463-410.00.01 del
vigent pressupost de despeses, degut al romanent positiu resultant del tancament del
pressupost de l’exercici de 2007.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
13.- APROVAR LA BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis, a
proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització núm. 2200800018221 per import de 8.454,42
€, aprovada al Ple del dia 24 de novembre de 2008, amb abonament a la partida 306511-611.00.00 (projecte: 2008-2-306-10-1) del pressupost vigent de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al departament d’obres i serveis de l’Ajuntament.
14.- APROVAR LA BAIXA D’UNA AUTORITZACIÓ DE DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis, a
proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització núm. 2200800018222 per import de 9.035,62
€, aprovada al Ple del dia 24 de novembre de 2008, amb abonament a la partida 306511-611.00.00 (projecte: 2008-2-306-10-1) del pressupost vigent de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al departament d’obres i serveis de l’Ajuntament.
15.- AUTORITZACIÓ DE DESPESES:
ACORD:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
a proposta de l’alcalde, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- AUTORITZAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i
imports que igualment s’indiquen:
Regidoria: Urbanisme.
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Concepte: Obres incloses en el projecte d’adequació del Centre de Dinamització de la
Torneria de la Vall del Ges per a la supressió de barreres arquitectòniques i foment de
l’accessibilitat.
Import: 53.159,84€
Partida: 301-432-622.00.00
Projecte: 2008-2-301-9-1
Regidoria: Urbanisme.
Concepte: Redacció i direcció d’obres de diferents projectes urbanístics.
Import: 30.752,06€
Partida: 301-432-627.00.01
Projecte: 2008-2-301-16-1
Regidoria: Urbanisme.
Concepte: Rehabilitació façanes de l’edifici del Centre de Formació.
Import: 52.260,00€
Partida: 301-432-632.00.02
Projecte: 2008-2-301-14-1
Regidoria: Obres i serveis.
Concepte: Subministrament d’una biotrituradora.
Import: 26.000,00€
Partida: 306-511-623.00.00
Segon.- NOTIFICAR
corresponguin.

el

present

acord

als

Projecte: 2008-2-306-14-1

departaments

de

l’Ajuntament

que

16.- APROVACIÓ DE DESPESES:
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Nosaltres voldríem fer dos comentaris: un és en relació a les despeses
d’expropiació; entenem, segons se’ns va explicar a la comissió informativa, que el cost de
l’expropiació es fa efectiu amb diners o amb patrimoni?
SR. MIQUEL FRANCH: Intentaré resumir, perquè es tracta d’un expedient llarguíssim, que
dura des de 1998. Hi ha diferents punts de vista, que fan que aquestes persones presentin
diversos contenciosos contra l’ajuntament, alguns favorables als interessos municipals i
altres no. El procés es va acabar el dia 24 d’aquest mes.
Hi ha diversos conceptes: l’ajuntament havia de pagar molts diners, entre capital i
interessos, entorn d’un milió tres-cents i escaig mil euros; l’ajuntament va considerar que
malgrat la sentència judicial condemnés l’ajuntament a fer aquest pagament, no era
correcte i va entrar a negociar amb els legals representants d’aquesta empresa i tot ha
acabat amb un pagament en efectiu (aquests 151.000 euros) i una altra part que es
paga amb propietats de l’ajuntament, concretament amb aquests pisos de propietat
municipal i que hauran de ser rehabilitats. Això fa rebaixar i, si afegim una modificació
puntual urbanística, que possiblement ja s’hauria d’haver fet el 1998 quan es va aprovar
la revisió del Pla General d’Urbanisme, però que per diferents motius no es va fer com
s’havia de fer, tot i votar-hi a favor tots els grups avui aquí presents, perquè semblava que
era el correcte i, a més de tot això, l’ajuntament en treu uns beneficis arran d’uns metres
quadrats que li corresponen d’una parcel·la ubicada a la Unitat d’Actuació de Malianta.
En definitiva: en efectiu, el que ha de pagar l’ajuntament, és el que s’aprova avui i
l’ajuntament s’estalvia, a canvi de posar-hi uns actius, uns 800 mil i escaig euros.
Ha estat un llarg procés; l’ajuntament s’havia de posar d’acord amb unes 10 persones,
amb diferents punts de vista i això ha fet que s’allargués aquesta situació i justament el
secretari –com heu vist- abans de començar el ple m’ha passat el seu mòbil per
confirmar-me que la família afectada havia signat el conveni que recull aquests termes.
En el fons de tot això hi ha el desistiment de la part afectada i de l’ajuntament de Torelló,
en els recursos que hi havia oberts: aquest és el primer dels pactes.
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SRA. MONTSE AYATS: Des del nostre grup hi donem suport; en línies generals és el que es
va explicar a la comissió, però s’estava pendent de la signatura d’aquest conveni i és
evident que és un tipus d’acord que s’ha de lamentar, perquè com ajuntament és fotut
haver d’arribar a situacions d’aquest tipus; entenc que estem parlant d’un tema que
comença el 1998, però ha de començar molt més abans; és a dir, l’error es produeix molt
abans per tal que el 98 es puguin produir un seguit de reclamacions que acabin
desembocant en judicis i el fet que es faci un canvi amb patrimoni no ens agrada
especialment, però entenem que és una manera de solucionar un problema que, de fet,
arrosseguem des de fa molts anys i arribar a un acord és una manera de poder
desencallar aquest tema que cuejava i ens sembla que ningú s’havia acabat
d’arremangar per resoldre-ho d’una vegada per totes i, per tant, celebrem que hagi
arribat, més o menys, a bon port.
SR. MIQUEL FRANCH: Ens havíem arremangat molt...
SRA. MONTSE AYATS: En aquests últims anys, si, però des del 1998, ja fa uns quants dies
d’això!!!
I en relació amb aquesta proposta: hi ha els honoraris de redacció del projecte de
rehabilitació de l’espai urbà de la plaça Nova: han aparegut notícies aquests dies als
mitjans i entenem que es tracta d’un projecte sense aparcament, és a dir, només la
“tapa” tal com ho diu la persona que ho va redactar. La veritat és que nosaltres, com a
grup, mai vàrem creure en les possibilitats reals d’un aparcament de pagament a la
plaça Nova; ens va semblar que era una manera de donar llargues per tirar endavant un
projecte amb el qual crec que tots ens havíem compromès i que era la remodelació
d’aquesta plaça. Torelló és un poble allargassat, que té dificultats la gent que s’ha de
desplaçar i que té problemes de mobilitat, i que s’ha de desplaçar a peu, ... però és un
poble que des del nostre punt de vista, i malgrat les crítiques que es puguin fer pels temes
d’aparcament, en què encara es pot anar a peu per molts llocs, on hi ha força places de
zona blava i on encara Déu ni do les places d’aparcament que no són d’aparcament! I
tenen una proximitat prou important amb el centre.
Això no vol dir que en determinats moments, com pot ser els dimecres, que hi ha mercat,
o en què hi ha esdeveniments puntuals, i que és cert que és difícil aparcar, però també
veiem difícil que la gent de Torelló, habitualment pagui per aparcar i, per tant, des del
primer moment en què es va plantejar aquest tema, a nosaltres ens va plantejar molts
dubtes i, en canvi, si que pensem que és important l’aposta que es va fer per als
aparcaments del carrer Capsavila, del Sindicat, del carrer Sant Josep, ... i que entenem
que és un pas important per poder disposar de més aparcaments i després el que cal fer
és vetllar per tal que no es converteixin en garatges particulars –com havia passat en
alguns moments- i, si fem això i millorem les zones blaves, Déu ni do! El que aconseguirem,
és evident que sempre en faltarà, però quan tinguem tot això endreçat, serà el moment
de plantejar-nos si hi ha algun altre tipus de possibilitat, però nosaltres, de moment, no
veiem possible un aparcament de pagament a Torelló.
SR. LLUÍS BASSAS: Només per aclarir una mica el motiu de l’aparcament de la plaça
Nova: en un principi, a l’arquitecte se li va encarregar la remodelació de la plaça i prou.
Va ser ell, que va suggerir la possibilitat de trobar alguna empresa i que fent unes cates
per veure com estava el subsòl de la plaça, hi hagués la possibilitat que fos rendible fer-hi
un aparcament soterrat, gestionat per una empresa de les que es dediquen al tema.
Hi cabien 170 places i després d’anar contactant amb empreses, totes coincidien que si
no era de més de 200 places no era viable el finançament. En un principi l’ajuntament va
dir que si per una sola raó i és que es finançava una mica el cost del que és la tapa i
hauria anat millor; però després s’ha vist la realitat i avui a Manlleu han aprovat el
projecte amb unes 270 places i aquest si que és rendible, però a Torelló hi caben 170.
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També es va mirar el suggeriment del grup d’esquerra per fer-lo soterrat al carrer Sant
Josep: hi caben unes 70 places, però amb un cost de construcció altíssim i, per tant,
també s’ha desestimat per no ser rendible. El que si que es farà –i ja ho has dit tu Montse-,
és la reordenació i arranjament de tots els altres pàrquings que tenim, tant el del carrer
Sant Josep, que pel sol fet de desaparèixer l’edificació i fer-lo en obert, ja es guanyen
unes quantes places, perquè ara les columnes fan nosa per posar cotxes; i el del sindicat,
pel fet d’enderrocar l’actual edifici, que fa que també es guanyin unes quantes places.
SR. JORDI CASALS: En aquests dos temes nosaltres també hi volíem dir un parell de coses:
en la part de l’expropiació, ho acabem de parlar amb l’alcalde i el secretari i nosaltres
votarem a favor d’aquesta aprovació de despesa, tot i que mantenim les nostres reserves
per l’acord i esperem a tenir-lo a les mans i poder-lo estudiar i mostrar els nostres dubtes i
temors davant el despreniment de patrimoni de l’ajuntament en aquest aspecte; volem
estudiar el conveni i els acords als quals s’ha arribat.
I en quant a la plaça Nova: nosaltres ja vàrem mostrar els nostres dubtes davant del
projecte de fer un pàrquing soterrat; vàrem proposar una alternativa que sembla que no
és viable econòmicament i, d’altra banda, recordar a l’equip de govern que té un
compromís de fer un procés participatiu amb els veïns en tot aquest projecte urbanístic;
crec que la plaça Nova és patrimoni de tots els torellonencs i cal obrir-lo a la resta de la
ciutadania de Torelló.
ACORD:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
a proposta del regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i imports
que igualment s’indiquen:
Regidoria: Cultura.
Interessat: Spai Gmp sl.
Concepte: Adquisició d’un equip de so nou amb les característiques: Altaveus DAS sèrie
VARIANT a 3 vies, un sistema de front-fill, un sistema de canal central i un sistema de
monitoratge amb una taula de control de so P.A. Yamaha LS9-32 i els complements i
instal·lacions necessàries descrites al plec de clàusules.
Import: 51.999,90€
Partida:101-451-623.00.00
Projecte:2008-2-101-1-1
Núm.
operació de l’autorització de despesa: 220080018219.
Regidoria: Urbanisme.
Interessat: Felipe Sánchez Martínez i altres, i “Anodizados Torelló S.L.
Concepte: Despeses d’expropiació segons expedients 0172-02 i 172B-02 del Jurat
d’Expropiació de Catalunya respecte a les finques de la U.A. Malianta
Import: 151.456,49 €
Partida:301-432-601.00.02
Projecte:2008-2-301-2-1
Regidoria: Urbanisme.
Interessat: Miquel Ricart Vergara
Concepte: Honoraris redacció projecte rehabilitació de l’espai urbà de la Plaça Nova.
Import: 20.880,00€
Partida:301-432-627.00.01
Projecte:2008-2-301-16-1
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als departaments de
l’Ajuntament que corresponguin.
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17.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE LA
PLANTA BAIXA I PART DE LA PRIMERA PLANTA DEL CENTRE DE DINAMITZACIÓ DE LA
TORNERIA DE LA VALL DEL GES (FASE 4):
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH: Voldria informar que és el penúltim pas que estem fent de cara a
poder posar en funcionament el museu de la torneria de la Vall del Ges. El que fem
amb l’aprovació d’avui, seria adjudicar l’obra civil que queda per acabar la planta
baixa i part de la primera i justament avui al matí ha entrat a l’ajuntament el projecte
museogràfic que ha fet La Vola i que s’havia hagut de modificar per adaptar-se a què
l’obertura del museu fos per a la planta baixa i part de la primera, perquè com sabeu,
al segon pis hi ha l’escola d’arts plàstiques i la sala d’art.
En aquest sentit, una vegada adjudicat el projecte, només quedarà adjudicar el
projecte museogràfic i al pressupost de 2009 hi inclourem els recursos econòmics que
han arribat del departament de cultura i possiblement algun de més, perquè
normalment el cost acaba essent més alt que la previsió.
La intenció és que puguin treballar conjuntament l’obra civil i el projecte museogràfic,
de tal manera que els tècnics i el propi consorci del museu de la torneria, considera
que és possible que a finals de 2009 pugui estar tot acabat.
ACORD:
Atès que amb data 18 de novembre de 2008 el Cap de l’àrea de Serveis Territorials ha
informat de la necessitat de realitzar la contractació de les obres d’adequació de la
planta baixa i part de la planta primera del Centre de dinamització de la torneria de la
Vall del Ges (fase 4)”.
Una vegada aprovat el Projecte d’Obres corresponent i efectuat el replantejament.
Atès que amb data 21 de novembre de 2008 per Providència d’aquesta Alcaldia es
va aprovar iniciar l'expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat
i idoneïtat de la contractació proposada.
Atès que donada la característica de l’obra esmentada es considera com
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat.
Vist l’informe d’Intervenció de data 4 de desembre de 2008 i l’informe de Secretaria de
data 5 de desembre de 2008.
Vist que amb data 11de desembre de 2008 s’han redactat i s’han incorporat a
l'expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han de regir
l'adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò establert a
l'article 94 i en la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic,
A propsta de la regidoria d’Urbanisme,
assistents, acorda:

el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
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Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat i tramitació abreujada de les obres d’adequació de la planta baixa i part de
la planta primera del Centre de dinamització de la torneria de la Vall del Ges (fase 4)”.
Segon.- Autoritzar, en quantia de cent vuitanta-vuit mil quatre-cents quaranta-tres
euros amb vuitanta cèntims (188.443,80 €); el preu cert anterior queda desglossat en un
valor estimat de contracte de cent seixanta-dos mil quatre-cents cinquanta-un euros
amb cinquanta-cinc cèntims (162.451,55 €) i vint-i-cinc mil nou-cents noranta-dos euros
amb vint-i-cinc cèntims (25.992,25 €) de l'Impost sobre el Valor Afegit la despesa que
per a aquesta Corporació representa la contractació de l’obra indicada pel
procediment negociat sense publicitat, a càrrec de la partida de l'estat de despeses
301-432-622.00.00 del Pressupost municipal per a l'exercici 2008.
Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el
contracte de subministrament pel procediment negociat sense publicitat. Així mateix
s’estableix que es procedeixi a la seva publicació en el BOP de Barcelona i en DOGC,
pel termini de deu dies, als efectes que es puguin formular les al.legacions i
reclamacions que es considerin oportunes.
Quart.- Que s’efectuï invitació per a participar en el procediment de contractació pel
procediment d’adjudicació del contracte de les obres d’adequació de la planta baixa i
part de la planta primera del Centre de dinamització de la torneria de la Vall del Ges
(fase 4)”., pel procediment negociat sense publicitat, a les empreses que s’indiquen
seguidament, en el benentès que aquesta invitació s’efectua de forma simultània a
l’exposició pública dels plecs, ajornant-se la licitació, quan resulti necessari, en el supòsit
que es formulin reclamacions a aquells:
CODISA, S.A.
GES TORELLÓ DE CONSTRUCCIONS, SL.
CORPI, SCP.
CONSTRUCCIONS LLUÍS DACHS, SLU.
CONSTRUCCIONS SERRADELL, SA.
CONSTRUCCIONS FERRER, SA.
EXCOSA, SA.
Cinquè.- Notificar el present acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria.
18.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL PROJECTE
D’ENDERROCAMENT I APARCAMENT EN SUPERFÍCIE EL SINDICAT:
INTERVENCIONS:
SR. LLUÍS BASSAS: Això és continuació del que parlàvem abans i és que per començar
amb l’agençament dels pàrquings, aquest és el que començarem primer, perquè estava
inclòs al pressupost d’aquest any.
SRA. MONTSE AYATS: Hi votarem a favor, perquè nosaltres, l’únic que esperem és que es
pugui fer amb una certa celeritat, perquè a banda de la necessitat d’aparcaments,
l’aparcament està en unes condicions bastant lamentables i el que ens sembla important
a nosaltres, és aquest pla que inclogui els diversos aparcaments que tenim a Torelló i que
potser no estaven prou utilitzats i que s’hi havia de fer algunes intervencions que fes
possible la seva utilització i poder disposar de més places i nosaltres seguim reclamant
que una vegada s’hagin fet aquests aparcaments, es pugui començar a plantejar el pla
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de reordenació del trànsit i millora del trànsit al casc antic, perquè des del nostre punt de
vista –almenys nosaltres sempre ho hem plantejat d’aquesta manera- quan hi hagi places
d’aparcament, hem de plantejar-nos quina reordenació fem del trànsit a Torelló i sobretot
al casc antic, perquè sigui realment un casc de prioritat per als vianants i no per als
vehicles, ... i, per tant, nosaltres continuem reclamant que es tingui present això, i que s’hi
actuï i, ja que parlem d’aquest aparcament ubicat al carrer Rocaprevera, una altra
qüestió és la necessitat de millorar el carrer Rocaprevera: quan vàrem parlar del Pla de
Barris i les propostes al pla de barri en què, tal com se’ns va convidar, esperem participar,
és necessari resoldre aquest tema i sobretot si allà, cap al sector d’allà hi anem ubicant
molts serveis vinculats a la gent gran i, per tant, no podem tenir unes voreres com les que
té aquell carrer i també ho hem de tenir present de cara als pròxims pressupostos.
ACORD:
Atès que amb data 18 de novembre de 2008 el Cap de l’àrea de Serveis Territorials ha
informat de la necessitat de realitzar la contractació de les obres incloses al “Projecte
d’enderrocament i aparcament en superfície El Sindicat”.
Una vegada aprovat el Projecte d’Obres corresponent i efectuat el replantejament.
Atès que amb data 21 de novembre de 2008 per Providència d’aquesta Alcaldia es
va aprovar iniciar l'expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat
i idoneïtat de la contractació proposada.
Atès que donada la característica de l’obra esmentada es considera com
procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat.
Vist l’informe d’Intervenció de data 4 de desembre de 2008 i l’informe de Secretaria de
data 9 de desembre de 2008.
Vist que amb data 11 de desembre de 2008 s’han redactat i s’han incorporat a
l'expedient els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que han de regir
l'adjudicació del contracte.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò establert a
l'article 94 i en la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de
Contractes del Sector Públic,
A proposta de la regidoria d’Urbanisme, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense
publicitat i tramitació abreujada de les obres incloses al “Projecte d’enderrocament i
aparcament en superfície El Sindicat”.
Segon.- Autoritzar, en quantia de cent seixanta-vuit mil seixanta-tres euros amb dos
cèntims (168.063,02 €); el preu cert anterior queda desglossat en un valor estimat de
contracte de cent quaranta-quatre mil vuit-cents vuitanta-un euros amb noranta-un
cèntims (144.881,91 €) i vint-i-tres mil cent vuitanta-un euros amb onze cèntims
(23.181,11 €) de l'Impost sobre el Valor Afegit la despesa que per a aquesta
Corporació representa la contractació de l’obra indicada pel procediment negociat
sense publicitat, a càrrec de la partida de l'estat de despeses 301-432-601.00.05 del
Pressupost municipal per a l'exercici 2008.
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Tercer.- Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regiran el
contracte de subministrament pel procediment negociat sense publicitat. Així mateix
s’estableix que es procedeixi a la seva publicació al BOP de Barcelona i al DOGC, pel
termini de deu dies, als efectes que es puguin formular les al.legacions i reclamacions
que es considerin oportunes.
Quart.- Que s’efectuï invitació per a participar en el procediment de contractació pel
procediment d’adjudicació del contracte de les obres incloses al projecte
d’enderrocament i aparcament en superfície El Sindicat, pel procediment negociat sense
publicitat, a les empreses que s’indiquen seguidament, en el benentès que aquesta
invitació s’efectua de forma simultània a l’exposició pública dels plecs, ajornant-se la
licitació, quan resulti necessari, en el supòsit que es formulin reclamacions a aquells:
CODISA, S.A.
GES TORELLÓ DE CONSTRUCCIONS, SL.
CORPI, SCP.
CONSTRUCCIONS LLUÍS DACHS, SLU.
CONSTRUCCIONS SERRADELL, SA.
CONSTRUCCIONS FERRER, SA.
EXCOSA, SA.
Cinquè.- Notificar el present acord als departaments d’Intervenció i Tresoreria.
19.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES A LA PLAÇA JOANOT MARTORELL I CARRER CONGOST:
ACORD:
Atès que per provisió de l’Alcaldia de data 15 d’octubre de 2008, modificada per la
provisió d’Alcaldia de data 29 d’octubre es va incoar expedient administratiu per tal
de procedir a la contractació de les obres de supressió de barreres arquitectòniques a
la Plaça Joanot Martorell i C. Congost,
Vist l’informe del Cap del departament d’infraestructures i manteniment, que proposa
l’adjudicació a favor de l’empresa Construccions Lluís Dachs, per un preu total de 41.958
euros amb 98 cèntims, IVA inclòs.
Vistos els informes d’Intervenció de data 4-11-08 i de Secretaria de data 5-11-08,
A proposta de la regidoria d’Obres i Serveis, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte de les obres de supressió de barreres arquitectòniques
a la Plaça Joanot Martorell i C. Congost a l’empresa Construccions Lluís Dachs per un
preu total de 41.958 euros amb 98 cèntims, IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la despesa per valor de 41.958 euros amb 98 cèntims, IVA inclòs a
l’empresa Construccions Lluís Dachs amb càrrec a la partida 306-511-611.00.00 del
pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2008.
Tercer.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com als departaments
d’Intervenció i Tresoreria.
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20.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES AL CARRER D’ENRIC PRAT DE LA RIBA I PLAÇA DEL GERMÀ DONAT:
ACORD:
Atès que per provisió de l’Alcaldia de data 15 d’octubre de 2008, modificada per les
provisions d’Alcaldia de dates 20 d’octubre i de 29 d’octubre es va incoar expedient
administratiu per tal de procedir a la contractació de les obres de supressió de barreres
arquitectòniques al C. Enric Prat de la Riba i Pl. Germà Donat,
Vist l’informe del Cap del departament d’infraestructures i manteniment, que proposa
l’adjudicació a favor de l’empresa Nam Osona Promocions, S.L. per un preu total de
42.609 euros amb 89 cèntims, IVA inclòs.
Vistos els informes d’intervenció de data 4-11-08 i de Secretaria de data 5-11-08,
A proposta de la regidoria d’Obres i Serveis, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- Adjudicar el contracte de les obres de supressió de barreres arquitectòniques al
C. Enric Prat de la Riba i Pl. Germà Donat a l’empresa, Nam Osona Promocions, per un
preu total de 42.609 euros amb 89 cèntims, IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la despesa per valor de 42.609 euros amb 89 cèntims, IVA inclòs a
l’empresa Nam Osona Promocions, S.L. amb càrrec a la partida 306-511-611.00.00 del
pressupost de despeses de l’Ajuntament per a l’exercici 2008.
Tercer.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària, així com als departaments
d’Intervenció i Tresoreria.
21.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 14/2008 DEL PRESSUPOST DE
DESPESES DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ, MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.
ACORD:
Expedient núm. 14/2008, 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 17 de desembre de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari i d’inversions actuals és insuficient, s’ha de tramitar
l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció
a les disposicions vigents.
S’han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense pertorbació
del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
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Partida inicial

Consignació
inicial

Nom

Proposta
de baixa

Consignació
definitiva

101-451-221.00.00 Subministrament electricitat.
Locals de cultura

15.000,00 €

2.500,00 €

12.500,00 €

102-452-212.01.01 Manteniment
d’instal·lacions esportives

60.840,71 €

800,00 €

60.040,71 €

108-422-489.00.00 Transferències a institucions
d’educació

374.259,25 €

128,06 €

374.131,19 €

209-222-226.02.00 Publicitat i propaganda de
seguretat ciutadana

1.436,36 €

1.000,00 €

436,36 €

de
les
209-223-213.02.02 Manteniment
emissores de protecció civil

1.500,00 €

1.000,00 €

500,00 €

306-323-213.02.04 Manteniment
maquinària
d’ocupació

de
la
del
taller

2.350,00 €

1.000,00 €

1.350,00 €

306-323-214.00.01 Manteniment dels vehicles
del taller d’ocupació

3.000,00 €

2.300,00 €

700,00 €

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

8.728,06 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Consignació
inicial

Nom

101-451-226.08.00

Activitats culturals

102-452-226.02.00

Publicitat
Esports

i

108-422-226.02.00

Publicitat
Educació

i

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

30.000,00 €

2.500,00 €

32.500,00 €

propaganda.

2.199,46 €

800,00 €

2.999,46 €

propaganda.

1.700,00 €

128,06 €

1.828,26 €

209-222-227.04.00

Retirada de vehicles de la
via pública

11.327,95 €

2.000,00 €

13.327,95 €

306-323-221.03.01

Combustible dels vehicles
del taller d’ocupació

1.600,00 €

2.300,00 €

3.900,00 €

306-323-221.09.00

Material fungible del taller
d’ocupació

2.400,00 €

1.000,00 €

3.400,00 €

306-323-221.09.00

Material fungible del taller

2.400,00 €

1.000,00 €

3.400,00 €
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d’ocupació
Totals altes de crèdits: ..........................................

8.728,06 €

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, vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient en relació al tràmit
que cal seguir, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 14/2008 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.
22.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2/2008 DEL PRESSUPOST DE
DESPESES DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM, PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDIT.
ACORD:
Expedient núm. 2/2008, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum, mitjançant transferències de crèdits.
Pel Decret de la Presidència de data 9 de desembre de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
S’han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense pertorbació
del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
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Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Consignació Proposta Consignació
inicial
de baixa
definitiva

Nom

101-121-213.00.00 Manteniment maquinària,
instal·lacions i utillatge
101-451-226.07.00 Actes musicals, teatrals i
cinema

4.067,05 €

731,00 €

3.336,05 €

150.875,45 € 2.424,00 €

148.451,45 €

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

3.155,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

101-451227.09.00

Treballs realitzats
per altres
empreses

Consignació
inicial
116.844,66 €

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

Proposta d’alta
3.155,00 €

Consignació
definitiva
119.999,66 €

3.155,00 €

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, vist l’informe de secretaria que consta a l’expedient en relació al tràmit
que cal seguir, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit núm. 2/2008 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.
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23.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
INTERVENCIONS:
SRA. CRISTINA SALA: Quan el mes de juny vàrem obrir la possibilitat de modificar alguns
dels reglaments de participació, el secretari ens va posar de manifest que era
imprescindible començar pel reglament marc, que és el de participació ciutadana; ja en
teníem un, però li faltava una certa cobertura jurídica. A partir d’aquí, vàrem crear una
comissió amb els portaveus dels grups municipals, perquè era el reglament marc i no pas
sectorial i ens va semblar que havia d’estar formada així, amb l’Alba Rubinat com a
secretària i amb el suport del secretari.
No ha estat excessivament difícil, però tampoc ha estat fàcil, jo crec, perquè hi havia
moltes qüestions tècniques, però per la resta, el consell i el treball en aquest reglament jo
crec que ha estat encomiable i n’estic especialment contenta. No modifiquem
substancialment les formes de participació que hi havia; distingim en aquest reglament la
participació individual i la de les entitats –creiem que també és important reconèixer la
funció que fan les entitats- i obrir-los en la mesura del que permet la llei la participació.
SR. JORDI CASALS: La regidoria ja ho ha dit, que era més una posada al dia i una
adaptació a la llei del reglament que hi havia; s’ha treballat bé amb tots els grups i jo
faria una proposta, ja que és el reglament marc de participació: que es publiqui en el
període d’exposició pública a la pàgina web (per cert! La consulta al nou format no
funciona) i fer-ne la màxima difusió, fent saber que estarà penjada a la pàgina web, per
tal que tothom pugui consultar-lo i dir-hi el que cregui convenient.
I una petita reflexió; segurament la regidora ja ho té molt clar i és que la participació no
depèn només de la reglamentació, si no de la voluntat política de fer-ho i de fer-ho bé,
tenint en compte els “taimings”, deixar clares les regles de joc des d’un principi i fer-ne un
ús degut. Jo posaré com a cas paradigmàtic i ben fet el del Pla local de joventut, iniciat
per en Marc Fontserè i continuat per en Manel Romans, en què s’ha fet ben fet: el procés
ha marcat les diferents fases i deixant clar a la gent que ha participat de què es tractava
aquest procés participatiu.
SRA. CRISTINA SALA: Pel que fa a la nova pàgina web, hi havia problemes d’accés, però
els tècnics de l’ajuntament no tenien accés al servidor i no estaven en condicions de
resoldre-ho; la setmana passada s’hi podia accedir, tot i que tinc coneixement que hi
havia problemes amb alguns enllaços.
ACORD:
Per resolució de l’alcaldia de data 16 de juny de 2008, es va iniciar l’expedient per a la
redacció i aprovació del reglament de participació ciutadana i es va designar la
comissió d’estudi encarregada de la redacció del projecte de reglament.
La Comissió d’Estudi es va reunir en dates 29 de setembre i 24 de novembre de 2008 i va
acordar elevar el projecte de reglament a la Comissió informativa d’economia i hisenda,
règim interior i seguretat, previ informe del secretari de la corporació.
EL Reglament esmentat es troba conforme amb les necessitats d’aquest ajuntament;
Vist el que disposen els articles 59 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROASEL),
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A proposta de la Comissió Informativa d’economia i hisenda, règim interior i seguretat, el
Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el reglament de participació ciutadana de Torelló.
Segon.- El text d’aquest reglament, és el que es transcriu a continuació:
“REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PREÀMBUL
La participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador de l’Administració
municipal, és una opció estratègica i estructural de l’Ajuntament de Torelló i ha d’acompanyar les seves
actuacions, especialment aquelles que estan relacionades directament amb la qualitat de vida de la ciutadania
i en tot allò que afecti la seva quotidianitat.
En aquest sentit, Torelló disposa d’un reglament de participació que ha orientat fins ara el desenvolupament
dels processos participatius de la ciutat. L’aparició de nous mitjans de relació i comunicació, que es
consoliden com a vies essencials per fomentar i garantir la participació, exigeix avui una revisió d’aquell
reglament.
Aquest nou reglament, per tant, revisa i actualitza aquella primera normativa, però sobretot crea un mètode
que vol donar resposta als reptes presents i que, alhora, serveix de marc per als propers anys.
El criteri essencial que guia aquest reglament és la creació dels canals més adequats per facilitar la
participació universal, a partir de la idea que tothom que vulgui participar pugui fer-ho acompanyat d’una
acció instigadora des de la mateixa institució.
L’Ajuntament de Torelló opta així d’una manera decidida per la democràcia participativa, com a complement
i aprofundiment de la democràcia representativa. Per tal de fer-la efectiva, el reglament recull els diferents
òrgans, processos i mecanismes de participació, que s’han d’aplicar depenent de cada circumstància
específica, i, d’aquesta manera, es reflecteix la pluralitat de realitats i sensibilitats que configuren la ciutat.
Inclou també el reconeixement de tot un seguit de drets de la ciutadania vinculats a la participació, aposta
amb claredat pel foment de l’associacionisme i, finalment, vincula les tecnologies de la informació i la
comunicació a les pràctiques participatives.
CAPÍTOL ÚNIC
DRET A LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA INDIVIDUAL I COL·LECTIVA
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1. És objecte d'aquest Reglament el foment i regulació de les formes, mitjans i procediments
d'informació i participació de les persones i entitats de Torelló en la gestió municipal, de conformitat amb
el que s'estableix a la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim Local i al 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.
Secció 1a.
INFORMACIÓ MUNICIPAL
ARTICLE 2. L'Ajuntament, com a canal directe de participació ciutadana en els assumptes públics,
reconeix i garanteix el dret de tots els veïns i veïnes a participar en els assumptes públics, comprometentse, en particular, a informar a la població de la seva gestió a través dels seus mitjans:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

La publicació periòdica d'un Butlletí d'Informació Municipal i Ciutadana.
Funcionament de Ràdio Ona, Emissora Municipal.
L'organització d'actes públics.
L'edició de bans.
La col·locació de cartelleres informatives en els llocs adients.
Els contactes directes i escrits amb les persones corresponsals dels mitjans de comunicació.
La difusió pública de la convocatòria de les sessions plenàries.
La pàgina web de l’Ajuntament.
Qualsevol altre mitjà que es consideri convenient.

Així mateix l'Ajuntament, a través de la regidoria responsable de la informació i l’atenció al ciutadà, es
compromet a recollir les opinions de veïns i veïnes i d'Entitats, manifestades mitjançant escrits, entrevistes,
reunions, assemblees, etc., i difondre-ho, si cal, a través dels mitjans de què es disposi.
Secció 2ona:
CONSELLS MUNICIPALS
ARTICLE 3. Els Consells Municipals són òrgans de participació en la gestió municipal, i tindran funcions
d'assessorament, informe, proposta no vinculant i de col·laboració amb el sector de l'activitat municipal
que es tracti.
Per a cada sector de l'activitat municipal es podrà constituir un Consell Municipal, a partir de la proposta
de la majoria de les entitats i associacions del sector. L'òrgan competent per a la seva creació és el Ple de la
Corporació, i un cop constituïts es podran dotar d'un reglament intern de funcionament que haurà d'ésser
ratificat pel Ple de la Corporació.
En aquests Consells s'hi podran integrar, a més de les entitats o associacions de l'activitat del sector,
persones físiques de reconeguda vàlua relacionades amb l'activitat, que seran nomenades pel Ple de la
Corporació i a iniciativa de l’Ajuntament de Torelló.
La creació, la composició, l’organització i l’àmbit d’actuació dels Consells municipals seran establerts en el
corresponent acord plenari de creació. En tot cas, cada Consell estarà presidit per un membre de la
Corporació, nomenat i separat lliurement per l’Alcalde o President, qui actuarà com a enllaç entre aquella i
el Consell.”
Els Consells Municipals comptaran amb la presència d’una persona en representació de cada grup polític
representat a l’Ajuntament, a més del regidor/a que pertoca, segons les temàtiques.
Seran competències dels Consells Municipals:
1.
Ser l'òrgan de consulta en els processos d'elaboració d'ordenances i reglaments dels serveis
afectes al sector i en aquells assumptes d'especial incidència en aquest.
2.
Presentar iniciatives, propostes, suggeriments i queixes a l'Ajuntament, a través dels mecanismes
legalment establerts, per tal d'ésser discutides pels òrgans competents.
3.
Ser informats de les decisions que l'Ajuntament adopti en aquells temes d'interès per a l’àmbit
d’actuació del consell.
4.
Proposar solucions a problemes concrets del sector.
5.
Col·laborar en els estudis i elaboració de programes i projectes de l’àmbit corresponent.
6.
Fer el seguiment de la gestió municipal en el sector.
7.
Proposar els procediments adequats per a la participació ciutadana en els serveis municipals.
Secció 3a.
PARTICIPACIÓ INDIVIDUAL
ARTICLE 4. L'Ajuntament reconeix i garanteix a tots els veïns i veïnes de Torelló els següents drets:
1.

El dret de petició, manifestada per escrit, en els termes previstos per la Llei orgànica reguladora
del dret de petició.
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2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

El dret de dirigir-se a l'Ajuntament, a través de l'Alcalde o dels Òrgans Col·legiats, per sol·licitar
aclariments o actuacions municipals, petició que es cursarà per escrit, i que haurà de contestar-se
per l'Ajuntament.
El dret a formular a qualsevol membre de la Corporació propostes d'accions o d'actuacions
relatives a matèries de caràcter municipal o d'interès local, a fi que les mateixes es presentin al Ple
de l'Ajuntament, en el capítol de Precs i Preguntes. La Regidoria afectada podrà, si ho creu
convenient, trametre a la persona interessada comunicació de la realització del Prec i de les
respostes donades.
El dret a realitzar propostes d'inclusió d'un determinat punt a l'Ordre del Dia, el qual haurà d'ésser
tractat forçosament en la primera Junta de portaveus o en la Comissió Informativa que actuï com
a Junta de Portaveus que se celebri, la qual debatrà i determinarà la seva inclusió al ple com a
Moció de l'Alcaldia. Queden excloses de l’exercici d’aquest dret les propostes que puguin fer
referència a les Ordenances Fiscals i al Capítol Pressupostari de Transferències a Institucions.
Dret a exercir les accions necessàries per a la defensa dels interessos municipals, en els termes
previstos a l'article 68 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
El dret a assistir a les sessions del Ple municipal i a d’altres de caràcter públic.
El dret a promoure consultes populars.
El dret a participar en un torn de precs i preguntes per al públic sobre temes concrets d’interès
municipal que l’Alcalde/essa pugui establir una vegada finalitzada la sessió del Ple.
Amb autorització prèvia de l’Alcalde/essa, es podrà concedir als ciutadans/es individuals la
possibilitat de fer ús dels drets reconeguts a les entitats legalment constituïdes en els apartats 7 i 8
de l’article 5 del present Reglament.
El dret a ser rebuts pels regidors i les regidores municipals

Secció 4a.
PARTICIPACIÓ COL·LECTIVA
ARTICLE 5. L'Ajuntament de Torelló reconeix i garanteix el dret de participació de totes les Entitats
legalment constituïdes i inscrites al Registre municipal d’entitats, reconeixent-se, en particular, els següents
drets:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dret a rebre ajudes econòmiques i a utilitzar en allò que s’acordi i amb l’abast que es determini,
els mitjans públics municipals.
Dret a la informació sobre els assumptes d'iniciativa municipal que, per raó de la matèria, puguin
ésser del seu interès.
Dret a participar en els Òrgans Municipals en els termes establerts en el present Reglament.
Dret a ser informats, a través dels mitjans municipals de comunicació, de les convocatòries i els
Ordres del Dia de les sessions plenàries.
Dret a exercir les accions necessàries per a la defensa dels interessos municipals, en els termes
previstos a l'article 68 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Dret a l'exercici dels drets reconeguts a tots els ciutadans/es en l'article 4 d’aquest reglament.
El dret a ser escoltat el seu parer o el seu informe respecte a un tema concret a les sessions de les
Comissions Informatives, en els termes previstos a l’article 227.2 del ROFRJEL.
El dret a efectuar una exposició davant del Ple en relació a algun punt de l’ordre del dia en la
tramitació administrativa prèvia del qual hagués intervingut com a interessada, en els termes
previstos a l’article 228.1 del ROFRJEL.

Secció 5ena
NORMES ESPECIFIQUES
COL·LECTIVA

RELATIVES

AL

DRET

DE

PETICIÓ,

INDIVIDUAL

I

ARTICLE 6
Qualsevol persona natural o jurídica, prescindint de la seva nacionalitat, pot exercir el dret de petició,
individualment o col·lectivament.
Les peticions poden versar sobre qualsevol assumpte o matèria comprès en l’àmbit de competències de
l'Ajuntament o dels organismes i les entitats vinculats o dependents d’aquest, amb independència que afectin
exclusivament el peticionari o siguin d’interès col·lectiu o general. Poden incorporar un suggeriment, una
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iniciativa, una informació, la petició d’un aclariment sobre les actuacions municipals, expressar queixes o
supliques.
No són admissibles les peticions que s’hagin d’emparar en un títol específic diferent al derivat del dret
fonamental de petició previst a l’article 29 de La Constitució espanyola.
Si és considera necessari l’òrgan competent per a resoldre la petició pot convocar el/s peticionari/s en
audiència especial.
Secció 6ena
NORMES RELATIVES A LA FORMA DE L’EXERCICI DEL DRET A LA PARTICIPACIÓ
INDIVIDUAL I COL·LECTIVA
ARTICLE 7.
1.
Per a l’exercici dels drets de realitzar propostes d’inclusió de determinats punts a l’ordre
del dia de la sessió d’un Ple reconeguts als veïns i veïnes a l’article 4 serà requisit indispensable que
l'escrit vagi avalat amb 100 signatures de ciutadans/es de 16 o més anys d'edat empadronats a Torelló,
degudament identificades mitjançant la consignació del número del Document d'Identitat i que en
l’escrit s’indiquin les dades de la persona que actuarà com a portaveu.
La recollida de signatures, haurà d’especificar clarament el motiu i la finalitat per als quals es recullen i
adjuntar el text que es presenta, en cas que es tracti d’una proposta al Ple.
Per a l’exercici dels drets esmentats anteriorment que aquest reglament també reconeix a favor de les
entitats ciutadanes legalment constituïdes, aquestes no necessitaran l'aportació de 100 signatures, però
sí, una petició per escrit, en què s’indiquin les dades de la persona que actuarà com a portaveu, en
iguals termes que els assenyalats anteriorment, subscrita pel President/a de l'Entitat, en la que transmeti
un acord d'aprovació de l'Assemblea de Socis i sòcies.
2.

En tots els casos, les sol·licituds encaminades a l’exercici del dret a formular propostes
d’inclusió d’un determinat punt a l’ordre del dia d’una sessió plenària, que s’hauran de fer per escrit,
caldrà presentar-les amb una antelació mínima 5 dies hàbils, respecte a la reunió de la Comissió
informativa corresponent, que se celebra la setmana anterior al Ple.

3.

Pel que fa a la presentació de propostes d’inclusió de determinat punt a l’ordre del dia
d’una sessió plenària, la Comissió informativa corresponent valorarà prèviament el contingut de les
mateixes d’acord amb les especificacions següents:

a.

Si el text de la proposta es considera correcte i complet, La Junta de portaveus o la
Comissió Informativa que correspongui proposarà a l’Alcaldia la seva inclusió a l’ordre del dia de la
propera sessió plenària tal i com s’ha presentat.
Si la Junta de portaveus o la Comissió Informativa considera que pot millorar o aclarir el
text que s’ha presentat, procedirà a la redacció d’una proposta alternativa; aquest nou redactat es farà
arribar al portaveu dels ciutadans o entitat que hagi formulat la proposta per tal que comuniqui a
l’ajuntament la seva acceptació, cas en el qual substituiria al redactat inicial, o el seu rebuig, cas en
què, previ informe de la Comissió en aquest sentit, es retornarà la petició a l’interessat indicant
aquest extrem i s’arxivaran les actuacions.

b.

4.

Pel que fa a la intervenció oral en una sessió plenària, l'Alcalde, una vegada rebuda la
petició, ho notificarà a la persona designada com a portaveu de l’entitat (només en el cas que hi tingui
dret) fent-li indicació de la data, forma i moment de la seva intervenció. Per qüestions de l’escàs
marge de temps de què es disposa, aquesta notificació podrà ser per telèfon o per correu electrònic,
per tal d’assegurar que la rebi amb antelació a la data de celebració del Ple.
Per a la intervenció durant la sessió plenària en relació a un tema inclòs en l’ordre del dia i en què
l’entitat hagués intervingut com interessada, i només en el cas de les entitats que, d’acord amb
l’article 72 de la LRBRL, hi tinguin dret, podran sol·licitar a l’alcaldia, abans de l’inici de la sessió,
que se’ls permeti una intervenció; en aquest cas, l’Alcaldia cedirà la paraula a la persona designada
com a portaveu, per un termini màxim de 5 minuts, abans d’iniciar-se la lectura, el debat i la
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votació de la proposta, per tal que pugui fer la seva exposició. Aquesta intervenció no serà inclosa
a l’acta de la sessió.
Secció 7ena:
ALTRES DRETS DELS CIUTADANS
ARTICLE 8. Totes les persones i Entitats de Torelló tindran dret a consultar de l'Ajuntament, quants
expedients i documentació municipal que els afectin, els quals, d'acord amb la legislació vigent, tinguin
caràcter de documents públics, donant compliment al que estableixi la normativa vigent, sobre la protecció
de dades personals.
Ambdós drets hauran de sol·licitar-se per escrit, resolent l'Ajuntament en relació al que sol·licitin en el
termini màxim de 15 dies.
ARTICLE 9. Respecte del dret de les Entitats a la percepció d'ajuts econòmics, aquests es tramitaran a
través de la Regidoria corresponent i d'acord amb la normativa municipal fixada en cada cas.
Respecte del dret d'utilitzar els mitjans públics, l'Ajuntament facilitarà l'ús d'aquests (tals com escenaris,
megafonia, sales, etc.), en virtut de les necessitats del mateix i de les pròpies disponibilitats; es tindrà en
compte per a la cessió el grau de responsabilitat que hagin mostrat les Entitats en cessions anteriors.
ARTICLE 10. En relació amb el dret a la informació, l'Ajuntament, a través de la Regidoria corresponent,
posarà a disposició de tota la població la convocatòria i ordre del dia de la sessió plenària, a partir de la
mateixa data en què es trameti al consistori, mitjançant la seva inserció en el web de l’Ajuntament i en el
tauler d’edictes de la Corporació.
Amb posterioritat, la població també tindrà dret a consultar l'esborrany de l'acta del Ple corresponent, a
través dels mateixos mitjans.
Secció 8ena.
CONSULTA POPULAR
ARTICLE 11. De conformitat amb el que es preveu a l'article 71 de la Llei 7/1985, reguladora de les
Bases de Règim Local, i 159 i següents del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya quan hi hagi assumptes de competència municipal i
de caràcter local que siguin d'especial rellevància per als interessos del veïnat, tret dels relatius a les
finances locals, l'Ajuntament podrà adoptar alguns dels procediments següents:
1.
2.
3.
4.

Sotmetre l'assumpte a consulta popular, previ acord per majoria absoluta i amb autorització del
Govern de l'Estat.
La consulta, segons el tema, podrà fer-se a tots els veïns i veïnes de Torelló o només al barri o
zona afectada pel tema.
La consulta popular general també podrà acordar-se a instància dels ciutadans/es, prèvia petició
escrita avalada per un nombre de signatures, degudament identificades, que, com a mínim, sigui
igual a 1.000 més el 10 % dels habitants que excedeixin dels 5.000 habitants.
Si la iniciativa veïnal no arribés al nombre signatures indicat, però assolís la conformitat d’un 10 %
de les persones residents i majors de setze anys, l’Alcalde/essa sotmetrà al Ple la iniciativa, per tal
que sigui aquest òrgan el que prengui la decisió de tramitar o no la consulta popular. L’acord
precisarà els termes exactes en què ha de formular-se”

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA. El present Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent al de la publicació del seu text
íntegre en el BOP de Barcelona.
SEGONA. La modificació del present Reglament exigirà, per a la seva validesa, observar el mateix
procediment exigible legalment per a la seva aprovació.
TERCERA: Els dubtes que puguin plantejar-se en l’aplicació de les prescripcions d’aquestes normes s’han
d’interpretar de manera que prevalgui la solució que asseguri la màxima participació, publicitat i informació
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de les actuacions politicoadministratives. No obstant això, les formes, els mitjans i els procediments de
participació establerts en aquestes normes no podran atemptar contra les facultats decisòries i de govern
dels òrgans representatius municipals.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA:
Els Consells Municipals existents a l’entrada en vigor d’aquest Reglament, disposaran de mig any per adaptarse a allò que disposa l’article 3. Aquesta disposició no serà d’aplicació al cas del Consell escolar municipal,
que ja disposa d’una normativa reguladora específica.
En el supòsit de creació d’alguna nova forma de participació, se sotmetrà, en tot cas, a les disposicions
d’aquest Reglament.
Normativa relacionada:
•
•
•

LRBRL: Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local
D.Leg. 2/2003: 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.
ROFRJEL: Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.

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 en el BOP i una referència al DOGC del
butlletí de la província en què s’ha publicat íntegrament el text; en el butlletí municipal i
en el tauler municipal d’anuncis..

RECONEIXMENT A LA TASCA DEL SECRETARI:
SR. MIQUEL FRANCH: Abans de donar pas a l’apartat de precs i preguntes, i sense que
suposi la inclusió d’un nou punt a l’ordre del dia, permeteu-me un parell de comentaris en
referència al secretari de l’ajuntament de Torelló, el SR. Jaume Manau: com tots sabeu, el
Sr. Jaume Manau es va incorporar a començaments d’aquest any 2008 a l’ajuntament; la
seva incorporació va ser com a conseqüència que l’ajuntament teníem una dificultat en
ocupar la plaça de secretaria. A l’ajuntament vàrem tenir molt interès en què ell fos la
persona que ocupés el càrrec, atès el seu coneixement i experiència professional;
experiència professional i coneixements que ens ha demostrat durant aquests mesos que
ha estat a l’ajuntament.
Jo li voldria agrair públicament; tots vosaltres sabeu que el Sr. Jaume Manau, a partir del
dia 1 de gener s’incorpora novament a la seva feina al Consell Comarcal d’Osona i jo
reitero el meu agraïment públic per la magnífica tasca que ha fet a l’ajuntament i li
voldria agrair també d’una manera personal, perquè tots els regidors de l’ajuntament
hem patit el fet d’estar treballant a l’ajuntament, ocupant un càrrec i trobar-se amb
inseguretat jurídica; jo m’hi vaig trobar durant molts mesos i la seva incorporació a mi
personalment, i a la resta de membres de l’equip de govern ens va donar molta
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tranquil·litat i la veritat és que vàrem retornar a uns principis que feia temps que no
teníem. I això també va donar tranquil·litat als tècnics de l’ajuntament: és clau que un
càrrec tan important com el de secretari de l’ajuntament es desenvolupi molt
correctament i doni tranquil·litat a tothom i en aquest cas vull agrair-li al Sr. Jaume Manau
que ho ha fet possible; li agraeixo la seva voluntat, la seva disposició a tota hora –això si
que ho puc dir- en hores estranyes i que en tot moment ha estat a disposició de
l’ajuntament de Torelló.
Jaume: moltíssimes gràcies, per la teva col·laboració i no puc pas dir que em sàpiga greu
que marxis, perquè quan algú decideix professionalment fer un pas, no se li pot dir que
sàpiga greu que ho hagi decidit, perquè sempre va a una feina millor.
A en Jaume el substituirà, a partir del dia 1 de gener, la Montserrat Freixa, que és
secretària d’entrada (de segona). És una noia amb molta experiència professional,
també, en el camp de l’administració pública. Ha estat secretària de diversos
ajuntaments i fins ara era secretària del consell Comarcal del Ripollès. A partir del dia 1 de
gener s’incorpora, en comissió de serveis, a l’ajuntament de Torelló i ja hem iniciat les
gestions al Departament d’Administració Local, que ja ens han emès els informes
favorables per aquesta incorporació a l’ajuntament; voldríem que aquesta incorporació
no sigui només per sis mesos, si no que tingui continuïtat i treballarem en aquest sentit.
Jaume, de nou: moltíssimes gràcies i felicitats per la gran tasca que has fet durant aquests
mesos a l’ajuntament de Torelló.
SR. JAUME MANAU: Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer treballar amb totes i amb tots
vosaltres, representants de la voluntat de Torelló i amb tot el personal de l’Ajuntament.

B) PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
B/1
Finalment RENFE, tal com vàreu comentar, va arreglar i, fins i tot en va fer una nota de
premsa, la zona de l’estació per evitar que es pugui creuar les vies a peu. Ara però, ens
queda un tema pendent, que no sé si correspon a l’ajuntament o va en el mateix
paquet d’obres: es tracta del pas soterrani entre l’estació i la plaça dels Països Catalans;
hem de trobar una fórmula, tot i que no és fàcil, perquè no faci por passar-hi i perquè
quan plogui no s’inundi –fa quatre dies hi havia més de dos pams d’aigua-. Això vol dir
que el pas hauria d’estar en condicions, hauria d’estar net, ben il·luminat... hi hauria
d’haver un manteniment adequat, perquè hi ha una sèrie de pintades i potser es podria
pactar amb la gent que hi pinta un cert manteniment... però el que és segur és que no
podem tenir un pas com el que tenim actualment, perquè vol dir que els vespres, sovint
quan és fosc no fa cap gràcia passar-hi o, quan plou, cal anar a voltar pel pont de dalt,
perquè és impossible de passar-hi i el prec és que s’hi actuï el més ràpid possible per
solucionar-ho.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Aquest tema, el vàrem parlar abans de vacances amb en Pere
Franquesa (enginyer municipal): considerem que les tanques anteriors, la gent les trencava
per no haver de passar pel pas. Hi ha un problema i és que hi ha un drenatge natural, perquè
pels nivells no hi ha cap claveguera que sigui tant fonda i la solució és fer un pou, posar-hi una
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bomba que faci marxar l’aigua quan plou. L’altra solució seria fer una passera, però no se sap
ben bé a quin nivell fer-la.
A part, s’ha d’arreglar l’enllumenat i netejar-ho una mica.
B/2
Ens agradaria saber què hi ha de cert en una notícia que va aparèixer al diari El País fa
uns dies, just abans de Nadal i en què es relacionava la llista de municipis que en diuen
“opacs” i que són els que no presenten els comptes quan toca o on toca, a la
Sindicatura de Comptes; apareixia el nostre municipi a la llista i voldríem saber què passa
i què vol dir.

Respon el Sr. Pere Galobardes: No sé si no presentem la documentació, o si l’hem de
presentar o si la presentem tard, però la presentarem, si toca. El que està clar és que “opacs”
els comptes de Torelló no ho són; jo diria que són dels més transparents i clars que es puguin
veure i estan a disposició absoluta de qui ho vulgui i ho necessiti.

Sra. Montse Ayats: El que passa és que el que comenta la notícia, això pot tenir
conseqüències en determinades subvencions de la Generalitat i jo crec que si fem les
coses ben fetes estaria bé que el diari rectifiqués –si ho fem bé, no cal que ens posin en
una llista de morosos- i si no, posar “fil a l’agulla per tal que no ens tornin a dir això.

SR. Pere Galobardes: Jo no he llegit l’article, però en cap cas ens han posat en una llista de
morosos. L’Ajuntament de Torelló paga a 60 dies i jo no tinc coneixement que es degui cap
factura.
Torno a dir el que he dit abans: de morosos no ho som gens, deixant a part el tema de la
Sindicatura, que acabaré de veure quin és el procés i els tràmits que s’han de fer, doncs al
capdavall es tracta d’un tràmit administratiu i el que si que és clar, és que els comptes de
l’ajuntament de Torelló són nets, clars i transparents i immaculats. Una altra cosa és que
anem puntuals o no, però que nosaltres sapiguem, fins ara no ha tingut cap conseqüència en
cap subvenció.

Sra. Montse Ayats: El terme “morosos” està mal utilitzat en aquesta ocasió.
I pel que fa a les conseqüències en subvencions, a l’article hi posa que pot tenir
conseqüències e el PUOSC i d’altres i només dic que si ho tenim malament, ho arreglem i
ja està.

Sr. Miquel Franch: No estaria malament que el Síndic de Comptes lluités una mica per tal
que els ajuntaments tinguem més finançament.
B/3
Museu de la torneria: crec que és un dels altres exemples en què es diu que no es poden
fer projectes sense planificar-los i sense pensar sobretot en el finançament. Jo crec que
això són els ròssecs d’una manera determinada de fer, que en els últims anys, jo crec
que no s’ha repetit: quan hem parlat de projectes normalment s’ha planificat i s’ha
buscat el finançament i ens sembla que és la manera com s’ha d’actuar, aquesta i no
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pas la que es va fer en aquest museu de torneria o la que es va fer a l’arxiu, o la que es
va fer en altres equipaments del nostre municipi.
I una segona qüestió relacionada amb el museu: l’haurem edificat, el podrem obrir, però
hem de pensar –i creiem i suposem que ja s’està treballant- que paral·lelament a l’obra
civil i a l’obra no civil es pensi en la difusió; Torelló tenim una sèrie de mancances des del
punt de vista turístic, que fan absolutament necessari que hi treballem, per aconseguir
que la gent vingui al nostre museu; no pot ser el museu de la gent de la Vall o de la gent
de la comarca! Hem d’aconseguir que vingui molta altra gent i ens sembla des del
nostre punt de vista que es podrien plantejar col·laboracions amb altres museus;
nosaltres ja ho vàrem dir en aquest ple en una altra ocasió, amb el Museu Industrial del
Ter, que han fet, i ho han demostrat, una molt bona feina de dinamització –evidentment,
sempre que ens hi vulguin, és clar- però el que ens sembla és que és important sumar
esforços amb altra gent per aconseguir que un cop tinguem el museu, molta gent el
visiti.

Respon el Sr. Miquel Franch: El museu de la torneria és una obra de fa molts anys; ja en
l’adquisició de l’immoble inicialment semblava que no hauria de costar el que va costar, perquè
les obres que inicialment estava previst fer-hi semblava que serien molt menors de les que es
van fer. Es va iniciar un projecte que no es podia pas deixar a mitges i l’únic que es va fer, jo
penso que amb bon criteri dels diferents equips de govern que durant aquest temps han estat
a Torelló, és allargar en el temps per tirar endavant aquest projecte, com també s’ha fet en
altres museus.
I si que l’ajuntament de Torelló ha buscat recursos econòmics, i molts, i n’ha trobat.... i ara en
aquests moments n’hem tornat a trobar.
El problema del museu de la torneria, jo diria que no és tant la inversió –pràcticament la
tenim coberta- com el futur manteniment. Com sabeu, existeix un consorci constituït per
tres ajuntaments: Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Torelló; de moment, el que
ha fet més aportacions és el de Torelló: l’any 2008 Torelló hi va aportar 90.000 euros, Sant
Vicenç 5.000 euros i Sant Pere 5.000 euros; el consorci no disposa que l’aportació hagi de ser
en aquest percentatge, si no que ha de ser 25% a càrrec de Sant Vicenç, 25% a càrrec de
Sant Pere i 50% Torelló, però per diferents circumstàncies això no va ser possible i com que
els ajuntaments ens posem d’acord i sabem fer les coses ben fetes, vàrem decidir que ho
faríem d’aquesta manera.
Segurament que els recursos econòmics de cara a l’any vinent, en què el museu encara no
estarà obert, seran semblants, a l’entorn dels 80.000 o 90.000 euros; ens sembla suficient
per poder tirar endavant i, quan el museu estigui en funcionament, possiblement els costos
d’un any sencer de funcionament podran estar a l’entorn dels 130.000-140.000 euros i
haurem de mirar exactament les aportacions que hagin de fer cada un dels ajuntaments.
Tots els museus, en aquest país, tenen un problema: i tots els ajuntaments es queixen del
mateix i és que les administracions públiques acostumen a ajudar en la inversió, però no
ajuden en el manteniment i aquesta és la queixa de tots els museus i precisament ha sortit
una mica d’opinió de tots aquests municipis que tenen museus en el sentit que es vol exigir a
les administracions públiques que no únicament donin recursos per a la construcció, si no
també per al manteniment, perquè té un cost elevadíssim; un museu com el de Torelló, és
possible que dues persones o dues i mitja siguin necessàries per posar-lo en funcionament. Cal
afegir-hi calefacció, neteja, electricitat, telèfon, ... i haurem de buscar fórmules, en què ja
s’està treballant, i que ajudin a què el manteniment no sigui tan elevat.
Pel que fa a què el museu ha de treballar amb els altres museus, no en dubteu; precisament jo
he parlat amb l’alcalde de Manlleu aquests últims dies i avanço que tindrem una trobada
properament, perquè els dos ajuntaments considerem que hi ha una sèrie de temes que són
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d’interès comú i que tenim ganes de començar a parlar i tenir clar què és Osona nord i hi ha
coses comunes: avanço temes d’aspectes culturals, de promoció econòmica, de planificació
territorial, de comunicacions, ... el futur eix ferroviari, el desdoblament de la via de tren fins
a Torelló i altres. Amb l’alcalde de Manlleu volem concretar un seguit de punts, que volem que
siguin eixos directes de treball i que els ajuntaments creiem que podem treballar sense
ingerències o interferències. A vegades, quan vols tirar un pla d’innovació endavant, tothom hi
treballa, però al final n’hi ha un que es dispara i surt per la tangent.
Amb l’ajuntament de Manlleu podem treballar coses conjuntes; hi ha una afinitat en una sèrie
de temes. Jo li he demanat a l’alcalde de Manlleu que no voldria que aquestes converses que
tindrem quedin tancades als equips de govern de Manlleu i Torelló i, per tant, a la resta de
grups polítics us demanaré que també vulgueu participar en aquestes converses sobre temes
d’interès comú i entre aquests temes hi haurà el museu, ben segur.
SR. JORDI CASALS:
B/4
Primer de tot em voldria sumar al reconeixement al secretari; des de l’oposició també es
té contacte amb el secretari i aquest secretari ha tingut molta paciència i, a més de
paciència ha tingut rigorositat en les respostes, és a dir, que ho valorem molt
positivament.
A nosaltres ens sap greu que a partir del gener ja no hi sigui. El reconeixement és dels tres
regidors del grup municipal d’Esquerra.

B/5
Tèrmica de Sant Pere: Torelló va presentar al·legacions i no sabem si hi ha hagut algun
tipus de resposta.
Ens agradaria saber com encararà l’equip de govern aquest tema, amb les al·legacions
presentades, ja que en altres moments hi ha hagut una manca de retorn de la
informació i de resposta, malgrat que hi havia el compromís des de l’ajuntament de Sant
Pere, d’anar informant a qui presentés al·legacions i a l’ajuntament de Torelló en
concret.
És a dir: voldria saber si hi ha hagut resposta i quin tipus de seguiment es pensa tenir en
aquest tema.

Respon el Sr. Marc Fontserè: El que farem, i que és el que crec que hem de fer, és esperar
que l’ajuntament ens respongui les al·legacions i en funció de quina sigui la resposta, prendre
les mesures legals que creiem i que es puguin portar a terme. Com que no sé què contestaran,
no et puc dir quines accions emprendrem.

Sr. Jordi Casals: Imaginava que aquesta seria la resposta, però suposo que has copsat la
intenció que hi estiguem al damunt i no passi com altres vegades; i no ho poso a la
responsabilitat de l’equip de govern de l’ajuntament de Torelló, però cal evitar que hi
hagi un silenci vers l’ajuntament de Torelló.

B/6
I per acabar i referint-me al Pla d'Innovació d’Osona, després de tota “la moguda”
d’Ausa futur amb l’ajuntament de Vic, no s’ha acabat amb el resultat que al grup
d’Esquerra Republicana de Torelló ens hauria agradat. En un consell d’alcaldes es va
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dividir el Pla d’Innovació en diferents municipis i a Torelló ens va tocar el de la
coordinació del sòl industrial de la comarca d’Osona, junt amb el Consell Comarcal.
Ja fa mesos que nosaltres vàrem mostrar interès en poder tenir informació al dia del Pla
d’Innovació i del Parc tecnològic; ho vàrem demanar i se’ns va dir que si, que així seria i
que no caldria que nosaltres anéssim preguntant, si no que se’ns aniria informant
periòdicament sobre la situació; es va prendre aquest compromís i no ha estat així,
doncs bé, ho preguntem: com s’ha encarat la situació de prendre la responsabilitat de
la part del Pla d’Innovació en la coordinació de l’ús del sòl industrial de la comarca
d’Osona?
I que tingueu una bona sortida d’any i una millor entrada.

Respon el Sr. Lluís Bassas: Aquest tema no és que es decidís en un Consell d’Alcaldes, si no
que el va decidir la comissió que hi ha estat treballant des del principi.
Torelló en aquell moment vàrem dir que un dels temes que quedava sobre la taula i que no
s’havia adjudicat a ningú, era el tema de la coordinació de tots els polígons industrials i del sòl
industrial de la comarca; nosaltres vàrem dir que nosaltres ens en faríem càrrec, junt amb el
Consell comarcal. He parlat amb la gent de Gestiomat per tal que comencessin a posar fil a
l’agulla respecte de tot el que tinguin en relació a polígons industrials i amb la gent del Consell
comarcal, també de promoció econòmica i amb el conseller, per treballar junts aquest tema i
començar a tirar endavant.
En principi, està en fase de recollida d’informació i dades, i en les pròximes reunions que es
facin del pla d’Innovació, parlarem d’aquest tema.
Però nosaltres assistim a totes les reunions que es fan, a part del consell d’alcaldes, a les
reunions que es fan i en què hi assisteixen els ajuntaments que ho varen iniciar, que de fet
eren Torelló, Manlleu, Vic, Prats, Gurb i Centelles, que són els ajuntaments que d’alguna
manera feien un nucli i que varen començar tot això, a part del Consell Comarcal. Aquesta
vegada, el consell comarcal farà una mica la coordinació, perquè no ens tornem a trobar amb
sorpreses i cada un dels ajuntaments o cada dos, tenen assignat temes d’un dels set
objectius que s’havien fixat i nosaltres tenim aquest, i anirem treballant en aquest i de
seguida que tinguem informació us la passarem.

C) INFORMACIONS:
SR. LLUÍS BASSAS:
C/1
Dels projectes que vàrem presentar al “Ministerio” per al Fons Estatal d’Inversió Local –
FEIL-, hi vàrem presentar un bloc de sis projectes el dia 16, i dos més el dia 23 de
desembre, que eren els últims que hi havia del tema dels comuns. Ens els han contestat
tots favorablement: els sis primers es varen respondre el dia 26, 10 dies justos després de
la seva presentació i els dos restants, els han respost avui.
Què representa? Com que els projectes estan elaborats, alguns en fase d’aprovació,
durant el mes de gener tindrem un treball intens per acabar de fer els tràmits.
Alguns dels projectes ja els heu vist, doncs varen estar a la vostra disposició, i encara hi
són; el menys definit d’aquests era el que parla dels comuns i de tota la zona que s’ha
d’enjardinar, que no defineix exactament què, però s’ha aprovat i ens permet a
nosaltres que tot el tema de jardineria que havíem dit sigui en els comuns i en altres parts
del poble, fins arribar al pressupost que havíem assignat a aquest tema.
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Hi ha tot el tema de la viabilitat: s’ha fraccionat en projectes petits –això ja ho sabíeu-,
perquè si no ens trobaríem que tots aquests projectes serien adjudicats a empreses amb
un tipus de qualificació, cosa que no passa amb les constructores del poble i el que hem
fet és fer projectes al voltant dels 300.000 euros tots ells, per intentar que els puguem
adjudicar a empreses del municipi i fer així la funció que bàsicament pretenia el Ministeri
i que és crear llocs de treball per a la gent de poble.
Estan tots aprovats; en el moment en què fem l’adjudicació ja ens envien els diners, més
ben dit, el 70% en aquest moment i el 30% restant, al final.
Quan falten sis minuts per les vuit del vespre, s’incorpora el Sr. David Forcada.
SR. PERE GALOBARDES:
C/2
Informar que la nova pàgina web ha estat enllaçada amb la pàgina vella durant molts
dies, però tractant-se d’una pàgina –jo no hi entenc gaire en les qüestions tècniquesmolt interactiva i en què la informació s’entra i es dóna des de molts llocs, estan
descobrint disfuncions, tal com deia abans la Cristina (Sala); junt amb l’empresa que fa
el manteniment s’està treballant el més ràpid possible per poder-la posar en
funcionament; es posarà en funcionament enllaçada amb la vella, perquè així no es
perdi informació i que es pugui accedir o a través de la vella o de la nova, quan
tècnicament s’avaluï que ja està tot en funcionament es retirarà la vella i anirem només
amb la nova.
SRA. FLORA VILALTA:
C/3
Nosaltres, com a grup municipal, també ens volíem afegir a l’agraïment al Sr. Manau,
perquè també com a regidors moltes vegades l’hem hagut d’anar a molestar una mica
per coses i per poder tirar endavant coses que teníem entre mans i que ens ha anat molt
bé la seva ajuda i volíem agrair-li-ho com a grup municipal.
C/4
Com a grup municipal també ens volíem congratular, perquè tots aquests projectes,
com ha dit en Lluís (Bassas) han estat aprovats. Crec que tindrem temps de fer una
reflexió amb profunditat de què representa realment per a Torelló, per a Catalunya i per
a la resta d’Espanya aquests projectes que el Ministeri i en concret el Govern Zapatero,
ha volgut tirar endavant, perquè no només veurem com els nostres pobles i les nostres
ciutats milloren, si no que també en un moment de crisi important i que hi haurà atur i
que es preveu que el 2009 aquest atur s’incrementi, des dels ajuntaments i des de la
proximitat puguem donar feina a tota aquesta gent.
C/5
I per acabar, com a grup municipal, desitjat a tothom una bona sortida i una bona
entrada d’any.
SR. FRANCESC J. RIVERA:
C/6
En primer lloc, voldria excusar-me pel meu retard, a causa d’un problema d’una
malaltia.
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C/7
Desitjar un bon any i uns bons Reis a totes i a tots, i en especial a les entitats esportives de
Torelló i espero que sigui un any amb èxits esportius.
SRA. NÚRIA GÜELL:
C/8
Els patges seguiran recollint cartes als nens, abans de les set, a l’estació.
SR. MIQUEL FRANCH:
C/9
Voldria fer un comentari que no és gaire agradable: com molt bé sabeu, aquests
propers dies hem conegut que una empresa important de Torelló, concretament Vitri
electrometal·lúrgica, ha presentat un ERO –expedient de regulació d’ocupació- que
afecta la totalitat de la plantilla, en aquest cas 71 persones. Com sabeu, dos mesos
enrere aquesta mateixa empresa va presentat un altre ERO que va afectar 42 persones i
no cal dir que és un cop important i negatiu per l’activitat econòmica i l’activitat
industrial del nostre poble, perquè com sabeu, en aquestes empreses, la pèrdua de llocs
de treball no implica solament això, si no que moltes vegades hi ha empreses que
treballen per aquestes i en surten realment perjudicades.
És evident que des de l’ajuntament hem fet gestions i seguirem fent gestions sobre
aquest tema; hem parlat amb els sindicats que porten l’expedient de regulació
d’ocupació d’aquesta empresa; estem pendent de trobar-nos, perquè s’ha arribat a un
acord entre l’empresa i els sindicats per deixar passar aquests dies de festa abans de
començar a negociar les condicions d’aquest ERO, però molt probablement
representarà la pèrdua del lloc de treball per a la totalitat d’aquests 71 treballadors. Al
mateix temps, com alcalde he demanat una entrevista amb el conseller delegat del
grup Vemsa, el sr. Joan Bofill, que espero que me la doni el més aviat millor, perquè em
sembla que com a alcalde he de manifestar el mateix que dic aquí, i alguna cosa més i
també he demanat una entrevista amb el Director general de Relacions Laborals del
Departament de Treball de la Generalitat, que tinc concedida per al dia 8 de gener a
les 10 del matí.
Les informacions que m’han arribat són de molta preocupació per part dels treballadors;
consideren injust que es presenti aquest ERO, i jo crec que per raons diverses, però entre
elles, pel fet que hi havia dos acords signats entre el grup Vemsa, un de l’any 2006 i l’altre
de 2008, segons els quals hi havia un cert compromís de deslocalització –en aquest cas
l’obertura d’una fàbrica a Eslovàquia- fet que va representar que recursos públics
anessin a parar a aquest grup, perquè s’obrís una indústria fora de l’àmbit de Catalunya i
condicionat a què les peces de valor afegit se seguirien fent a Torelló i en canvi, les de
poc valor afegit es farien fora de Torelló i els sindicats i els treballadors consideren que hi
ha hagut un incompliment d’aquests acords i em sembla que com a alcalde he de
demanar explicacions del motiu pel qual recursos públics possiblement no han arribat a
l’objectiu al qual anaven destinats o no s’ha fet correctament.
Voldria demanar als grups municipals si donen suport a aquestes gestions que s’estan
fent i es faran des de l’ajuntament i saber la seva opinió al respecte. De totes aquestes
converses informaré puntualment els grups municipals. Hi ha cert pessimisme a l’entorn
dels treballadors i molta preocupació.
Sra. Montse Ayats: és evident que donem suport a qualsevol actuació que es faci per
incidir en aquest tema. Celebrem que des de l’alcaldia –i de fet ja vaig veure les
manifestacions a la premsa- es faci o s’intenti fer aquest treball, tot i que en alguna
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ocasió havia sortit alguna cosa a proposta nostra i se’ns havia dit que poca cosa s’hi pot
fer; és cert que segurament, des del punt de vista pràctic poca cosa hi podem fer, però
si que podem demanar explicacions a una empresa que, com s’ha dit, va adquirir uns
compromisos que havien de fer que la gent que hi treballava se’ls cregués per fer viable
l’empresa i, a més del moment en què s’ha produït el tancament i com s’ha fet,
contravé tots els principis que hi hauria d’haver i, per tant, per a nosaltres, endavant amb
qualsevol actuació que es faci per pressionar d’alguna manera, perquè nosaltres creiem
que aquest ERO no és justificat i que no tiri endavant.
Sr. Jordi Casals: Poca cosa més podem afegir al que s’ha dit, perquè des d’esquerra hi
estem absolutament d’acord. Teniu el nostre suport per encara aquest cop que és
duríssim per a Torelló i que ens farà més complicada la situació econòmica global que té
el país i nosaltres també el viurem d’una forma molt dura.
Segurament tots som conscients de les limitacions que tenim a l’hora d’actuar en aquest
tema; podem exigir responsabilitats, respostes? Veurem on hem d’arribar, però crec que
la institució i tots els grups hem d’estar a l’alçada que es mereix Torelló.
Sr. Lluís Bassas: Jo encara que sigui part afectada, està clar que des del grup de
convergència, tot el que sigui respectar llocs de treball i que no se’n destrueixi, és molt
important per a Torelló i, per tant, tot el que pugui fer l’ajuntament en aquest sentit, i així
ho hem dit a l’alcalde, estem totalment al costat i no hi ha cap dubte que cal lluitar per
aconseguir que no desapareguin llocs de treball.
Sra. Flora Vilalta: Com n o podria ser d’altra manera, el nostre grup dóna ple suport a
l’alcalde en totes aquelles coses que des de l’alcaldia cregui convenient tirar endavant
per tal d’intentar solucionar aquesta situació, que veiem que serà difícil; no és una
situació que només passi a Torelló i per tant creiem que hem d’intentar que si aquest
ERO es tira endavant, com a mínim que els treballadors i les treballadores tinguin la
sortida més digne possible i, per tant, crec que aquí si que hi hem d’incidir per tal que no
sigui un moment en què una empresa decideix aprofitar-se –com altres moltes han fetd’un moment de crisi i posar uns treballadors al carrer. No oblidem que són moltes
famílies de Torelló; segurament algunes són famílies senceres o bona part de la família i,
per tant, això no ens convé com a poble i per això donem tot el suport a l’alcalde per tal
que iniciï aquestes converses.
Sr. Miquel Franch: Moltíssimes gràcies a tots els grups.
Per acabar, desitjar a tothom unes bones festes, que feu bondat. Bon any a tothom!.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

