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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 26 DE GENER DE 2009:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
01/2009
ordinari
26 de gener de 2009
de les 20:02 a les 21:01
Sala de plens de la casa de la vila

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

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

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

Alcalde
Regidor

Miquel Franch i Ferrés
Manel Romans i Sánchez

PSC-PM
CiU

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

Excusen la seva assistència:

Ordre del dia:
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 13/2008,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 29 de desembre de 2008.

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
2.1.- ACORD SOBRE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PSC, DE
CONDEMNA ROTUNDA DELS ATACS D’ISRAEL A GAZA I CRIDA A L’ALTO EL FOC:
PROPOSTA:
Moció que presenta el grup municipal del PSC de l’Ajuntament de Torelló per la seva
aprovació en el Ple:
MOTIUS
El passat dissabte 27 de desembre l’Estat d’Israel va iniciar una campanya d’atacs sobre
la franja de Gaza, la més mortífera des de la Guerra dels Sis Dies al 1967, que ha deixat
una estela, segons fonts de l’agencia Reuters, del govern israelià i dels serveis d’urgències
de Gaza de 709 morts i més de 3000 ferits. Moltes de les persones que han mort són
població civil, i moltes d’elles dones i infants de curta edat. Són uns atacs que no
respecten els acords de la Convenció de Ginebra.
La situació molt precària de la vida del prop de milió d’habitants que té Gaza, ja era
insostenible abans d’aquests atacs. Hi ha hagut un empobriment extrem de la població,
s’han privat de l’accés a l’aigua, al gas i a la llum, s’han desviat o congelat els recursos
per a la cooperació i el desenvolupament dels Estats donants, entre ells la Unió Europea,
s’han intensificat els assassinats selectius i les intervencions militars per part de l’IDF – exèrcit
israelià- i els enfrontaments entre les diferents faccions palestines per al control de la
franja, s’han tancat les fronteres amb Egipte limitant l’accés d’aliments i medicaments.
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Ara en aquest moment, després d’anys d’aïllament de la Franja i el menyspreu dels Drets
Humans bàsics, així com també del bloqueig de les darreres setmanes, els hospitals de la
zona no compten amb mitjans suficients per atendre els ferits i l’ajuda humanitària arriba
amb dificultats.
Les institucions públiques de Catalunya, que també participen en la construcció d’una
cultura de la pau i en l’aportació de coneixements i fons de cooperació al
desenvolupament, així com la societat civil organitzada tenen el dret i el deure de
manifestar-se davant d’aquesta esfereïdora situació.
La comunitat palestina present a Catalunya i la societat civil organitzada demana una
condemna clara per part de les institucions públiques, i en concret de l’Ajuntament de
Torelló, davant la vulneració sistemàtica dels Drets Humans de la població palestina.
Davant d’aquesta esfereïdora situació, l’Ajuntament de Torelló, per unanimitat dels
membres assistents, expressa els següents acords:
ACORDS:
PRIMER.- Condemna de forma rotunda els atacs d’Israel a territori Palestí.
SEGON.- Demana l’aturada immediata, efectiva i duradora, dels atacs d’Israel a Gaza.
TERCER.- S’adhereix a la crida dels organismes internacionals perquè garanteixin
l’assistència i protecció necessàries a la població civil i assegurin l’arribada d’ajuda
humanitària, aliments i medicines.
QUART.- Reclama el retorn a la treva que Hamas ha trencat, per tal de recuperar el
comprimís per un acord de pau iniciat al procés d’Annápolis al 2007, comptant amb
l’auspici de les instàncies internacionals; al mateix temps que reclama a Israel que
respecti aquest Dret Internacional, la Carta dels Drets Humans i compleixi 15 resolucions
que l’ONU ha aprovat des de l’any 2006.
CINQUÈ.- Reiterar la seva ferma convicció que el diàleg entre les parts és l’única via per
una solució pacífica i durable al conflicte, des del compromís amb la cultura de la pau,
que ha expressat de manera amplia i reiterada la ciutadania de Torelló, així com la via
del desenvolupament i cooperació internacional.
SISÈ.- Comunicar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb
representació al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament
Europeu.
INTERVENCIONS:
SRA. FLORA VILALTA:
Nosaltres creiem en l’exposició de motius que precedeix aquesta moció i tota la
informació que tots nosaltres hem tingut a través dels mitjans de comunicació i no caldria
afegir gairebé res, però si que creiem que aquesta moció el que vol fer és manifestar la
condemna a l’ofensiva militar que l’exèrcit israelià ha dut sobre la franja de Gaza i també,
com es diu molt bé, que ha causat més d’un miler de víctimes, en gran majoria infants i
dones, ha destruït la infraestructura bàsica d’aquesta zona i no contribueix en cap sentit a
facilitar una solució justa en aquest conflicte entre dos pobles, que ja dura unes quantes
dècades.
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Nosaltres també, com a partit dels socialistes, volem condemnar les actuacions de Hamas
en contra de l’estat d’Israel, en especial el llançament reiterat de coets des de Gaza a les
poblacions del sud d’Israel.
El que ens ha mogut a presentar aquesta moció, és que l’ajuntament de Torelló i la pròpia
ciutadania sempre s’ha manifestat a favor de la cultura de la pau i a favor del diàleg i el
consens entre els pobles i és per això que nosaltres avui presentem aquesta moció per
manifestar una vegada més que estem en contra de les guerres i de la violència i que
apostem sempre per la via del diàleg i el consens.
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa ciutadans del Ges, ens semblen bé les observacions que ha fet la
regidora del PSC; estem parlant, com es deia, d’un conflicte que dura més d’un segle o
que fa gairebé un segle del seu cicle de durada i un conflicte amb què ens hem anat
acostumant i que de tant en tant té episodis més sagnants o més greus que fan que
d’alguna manera ens tornem a plantejar què està passant. Un conflicte que de ben
segur no volen molts israelians –el problema és que no són majoria- i que tampoc no volen
els palestins. Un conflicte que -sap greu haver-ho de recordar, però crec que val la pena
que ens ho anem recordant- es podria aturar si l’estat d’Israel apliqués el dictamen del
Consell de Seguretat de les Nacions Unides i és important que ho anem recordant,
perquè tots els partits que tenim representació al govern hem de treballar per aconseguir
que es respectin aquests acords.
Des del nostre grup sempre ens hem posicionat –com ho han fet milers i milers de
ciutadans- per la cultura de la pau, per una pau de debò, i per això i perquè pensem que
les mocions d’aquest tipus que hem anat presentant en aquest ajuntament sempre
insistim en la necessitat que comportin accions concretes, hi trobem a faltar un acord que
proposem afegir i que seria el punt sisè, en substitució de l’actual, que passaria a ser el
setè i el nou sisè seria “demanar al govern de l’Estat espanyol que aturi el comerç
d’armes amb l’Estat d’Israel”. Per a nosaltres, això és fonamental; entenem que si parlem
de la cultura de la pau i ens ho creiem n’hem de parlar de debò. La situació en aquests
moments i el sistema que té implementat el govern de l’Estat espanyol en quant a la
relació amb Israel en el tema de les armes ens sembla preocupant i per això proposem
que s’afegeixi aquest punt sisè i evidentment que en les notificacions s’hi afegeixi que
també es faci arribar l’acord al govern de l’Estat.
SR. JORDI CASALS:
Des del grup d’Esquerra Republicana també donem suport a aquesta moció en totes les
dimensions que s’hi mostren, és a dir, la condemna de l’ús de la violència a l’hora de
trobar solucions i també els atacs previs de Hamas amb la ruptura de la treva que hi
havia.
Nosaltres sempre apostem per la via del diàleg i el principi de “dos pobles, dos Estats” i
que puguin respectar-se els uns amb les altres i no tinguin la voluntat de destruir-se un a
l’altre; som escèptics i ens sembla que compartim aquest escepticisme amb bona part
de la ciutadania en un Estat que no compleix amb les instruccions de l’ONU i per unes
forces que tenen la voluntat de destrucció de l’Estat d’Israel.
Des d’aquests punts tan extremats, l’escepticisme, perquè es pugui arribar a un acord,
però nosaltres sempre ens posicionarem a favor que hi sigui aquest acord.
Davant de l’esmena que fa el grup d’Iniciativa nosaltres també volíem fer un comentari al
respecte: que faltava aquesta dimensió en aquesta moció, ja que també som
responsables altres Estats d’occident, per exemple, amb la venda d’armes; amb els
conflictes en què aquí ens puguem anar posicionant i la ciutadania aboga perquè
s’acabin aquests conflictes i l’Estat espanyol també ha venut armes i a més, ha
augmentat el nombre de venda d’armes en els últims temps.
Nosaltres donem suport a l’esmena que fa el grup d’Iniciativa per Catalunya i, d’altra
banda, també donem suport a la moció.
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SR. LLUÍS BASSAS:
Nosaltres com a grup estem totalment d’acord amb la majoria de les coses que s’han dit;
és evident que les armes és l’últim que s’ha de fer servir per resoldre conflictes i creiem
que la paraula és la millor arma que hi ha per a defensar les coses i, per tant, la proposta
que ha presentat la Flora ens sembla correcta en la seva totalitat.
Pel que fa al punt que ha afegit la Montse, crec que la Flora hauria de dir si hi estan
d’acord o no, ja que són ells els que han presentat la moció.
SRA. FLORA VILALTA:
Nosaltres en principi ens hagués agradat que aquestes aportacions s’haguessin fet la
setmana passada, a la Comissió Informativa, però tot i així no creiem que hi hagi cap
inconvenient per afegir aquest punt, que segurament enriqueix més la moció, però
referint-se a l’Estat espanyol i altres països que també venen armes a Israel, perquè no
només és l’Estat espanyol i per això afegiria “altres països”, perquè em sembla que
quedaria més complet i reiterar que hagués estat bé que se’n hagués pogut parlar a la
Comissió informativa, però donarem suport també a aquest punt i a tota la moció.
ESMENA QUE SE SOTMET A VOTACIÓ:
Afegir un punt sisè a la moció, amb el text següent:
SISÈ.- Demanar al govern de l’Estat espanyol i altres països que aturin el comerç d’armes
amb l’Estat d’Israel.
VOTACIÓ DE LE’SMENA:
S’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
ACORD:
Moció a proposta del grup municipal del PSC de l’Ajuntament de Torelló:
MOTIUS
El passat dissabte 27 de desembre l’Estat d’Israel va iniciar una campanya d’atacs sobre
la franja de Gaza, la més mortífera des de la Guerra dels Sis Dies al 1967, que ha deixat
una estela, segons fonts de l’agencia Reuters, del govern israelià i dels serveis d’urgències
de Gaza de 709 morts i més de 3000 ferits. Moltes de les persones que han mort són
població civil, i moltes d’elles dones i infants de curta edat. Són uns atacs que no
respecten els acords de la Convenció de Ginebra.
La situació molt precària de la vida del prop de milió d’habitants que té Gaza, ja era
insostenible abans d’aquests atacs. Hi ha hagut un empobriment extrem de la població,
s’han privat de l’accés a l’aigua, al gas i a la llum, s’han desviat o congelat els recursos
per a la cooperació i el desenvolupament dels Estats donants, entre ells la Unió Europea,
s’han intensificat els assassinats selectius i les intervencions militars per part de l’IDF – exèrcit
israelià- i els enfrontaments entre les diferents faccions palestines per al control de la
franja, s’han tancat les fronteres amb Egipte limitant l’accés d’aliments i medicaments.
Ara en aquest moment, després d’anys d’aïllament de la Franja i el menyspreu dels Drets
Humans bàsics, així com també del bloqueig de les darreres setmanes, els hospitals de la
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zona no compten amb mitjans suficients per atendre els ferits i l’ajuda humanitària arriba
amb dificultats.
Les institucions públiques de Catalunya, que també participen en la construcció d’una
cultura de la pau i en l’aportació de coneixements i fons de cooperació al
desenvolupament, així com la societat civil organitzada tenen el dret i el deure de
manifestar-se davant d’aquesta esfereïdora situació.
La comunitat palestina present a Catalunya i la societat civil organitzada demana una
condemna clara per part de les institucions públiques, i en concret de l’Ajuntament de
Torelló, davant la vulneració sistemàtica dels Drets Humans de la població palestina.
Davant d’aquesta esfereïdora situació, l’Ajuntament de Torelló, per unanimitat dels
membres assistents, expressa els següents acords:
ACORDS:
PRIMER.- Condemna de forma rotunda els atacs d’Israel a territori Palestí.
SEGON.- Demana l’aturada immediata, efectiva i duradora, dels atacs d’Israel a Gaza.
TERCER.- S’adhereix a la crida dels organismes internacionals perquè garanteixin
l’assistència i protecció necessàries a la població civil i assegurin l’arribada d’ajuda
humanitària, aliments i medicines.
QUART.- Reclama el retorn a la treva que Hamas ha trencat, per tal de recuperar el
comprimís per un acord de pau iniciat al procés d’Annápolis al 2007, comptant amb
l’auspici de les instàncies internacionals; al mateix temps que reclama a Israel que
respecti aquest Dret Internacional, la Carta dels Drets Humans i compleixi 15 resolucions
que l’ONU ha aprovat des de l’any 2006.
CINQUÈ.- Reiterar la seva ferma convicció que el diàleg entre les parts és l’única via per
una solució pacífica i durable al conflicte, des del compromís amb la cultura de la pau,
que ha expressat de manera amplia i reiterada la ciutadania de Torelló, així com la via
del desenvolupament i cooperació internacional.
SISÈ.- Demanar al govern de l’Estat espanyol i altres països que aturin el comerç d’armes
amb l’Estat d’Israel.
SETÈ.- Comunicar aquests acords a totes les forces polítiques catalanes amb
representació al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Parlament
Europeu.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
2.2.- ACORD SOBRE LA CESSIÓ GRATUÏTA D’UNA PARCEL·LA UBICADA A “LA CARRERA”, A
FAVOR DE L’INCASÒL, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES DOTACIONALS:
ACORD:
Vist l’expedient tramitat per a la cessió a l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) d’un immoble
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per a destinar-lo a la construcció d’habitatges dotacionals per a gent gran.
Atès que durant el termini d’informació pública a què s’ha sotmès l’expedient no s’ha
presentat cap reclamació o al·legació.
Vistos els articles 49 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals (RPEL).
Atès que s’ha efectuat la tramesa de l’expedient al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement i als
efectes previstos a l’article 49.3 del RPEL i els articles 211 i 212 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya,
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, així com els informes de secretaria i intervenció,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’economia i hisenda, règim interior
i seguretat, el ple, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Cedir gratuïtament a favor de l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de
Catalunya (INCASÒL), la parcel·la següent:
“URBANA: PORCIÓ DE TERRENY de mil noranta-cinc metres catorze decímetres quadrats
de forma irregular amb façana al carrer Portal de la Carrera, número u, que limita al nord
amb la finca de la qual se segrega en dos trams, un de dotze metres noranta-cinc
centímetres i un altre de nou metres vint-i-set centímetres; per l’est, amb la finca de la
qual se segrega en una altra línia de deu metres vint-i-vuit centímetres i una altra de
trenta-cinc metres cinquanta-vuit centímetres; pel sud, amb el carrer Portal de la Carrera
que li dóna façana en una línia de trenta-tres metres set centímetres i per l’oest, amb la
finca registral número 10756 propietat de la Generalitat de Catalunya i part amb la finca
segregada.”
L’esmentada finca és inscrita al Registre de la Propietat de Vic, al volum 2451, llibre 330 de
Torelló, foli 76, finca núm. 11694.
Segon.- La parcel·la objecte de la cessió s’ha de destinar exclusivament a la construcció
d’un conjunt d’habitatges dotacionals per a gent gran, amb protecció oficial, d’acord
amb el conveni prèviament establert.
A aquest efecte si la parcel·la cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini
de cinc anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents, el bé
objecte de cessió revertirà automàticament de ple dret a favor d’aquest Ajuntament
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals a Catalunya,
Tercer.- totes les taxes i l’impost de la construcció, instal·lació i obres dels habitatges
gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
i d’acord amb la clàusula sisena del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Torelló i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Facultar l’Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per al més
eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu per a la signatura de l’escriptura
pública de transmissió i de la resta de documentació que sigui necessària per a
l’efectivitat d’aquest acord.
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Cinquè.- Notificar aquesta resolució l’Institut Català del Sòl, per tal de procedir a elevar
la cessió esmentada a escriptura pública.

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
2.3.- ACORD SOBRE LA SIGNATURA D’UN CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PER
A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL CASC ANTIC:
ACORD:
Vista la minuta del conveni i trobada conforme,
Atès que la seva signatura interessa aquest ajuntament, i que, malgrat el ple té delegada
l’aprovació de convenis en la Junta de Govern Local, pel fet de no haver procedit
encara a l’aprovació del pressupost de l’any 2009, la competència per a l’aprovació
d’aquest conveni i del conseqüent compromís de consignar dotació pressupostària
suficient a l’any 2009, recau en el ple municipal,
Vist l’expedient tramitat a l’efecte,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’economia i hisenda, règim interior
i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni d’assistència tècnica entre la Diputació de
Barcelona, i l’Ajuntament de Torelló, per a la redacció del Projecte d’Intervenció Integral
del Barri del Casc Antic de Torelló, d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Adoptar el compromís de dotar pressupostàriament la partida corresponent per
fer front a l’aportació econòmica indicada en la condició 1.5 del conveni, per import de
5.220 € IVA inclòs.
Tercer.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde, per al més eficaç
desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura del conveni aprovat.
Quart.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
El text del conveni aprovat és el següent:
“DOCUMENT DE DESENVOLUPAMENT DEL CONVENI MARC QUE INCLOU LES
CONDICIONS D’EXECUCIÓ I EL PROGRAMA DE TREBALL
ENS LOCAL: AJUNTAMENT DE TORELLÓ
OBJECTE: REDACCIÓ DEL PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DEL CASC
ANTIC
1.

CONDICIONS D’EXECUCIÓ
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Objecte
L’objecte d’aquesta actuació és l’assistència que la Diputació de Barcelona, mitjançant la Gerència de Serveis
d’Habitatge, Urbanisme i Activitats, en endavant GSHUA, prestarà a l’Ajuntament de Torelló en la redacció
del Projecte d’Intervenció Integral del Barri del Casc Antic a presentar a la convocatòria 2009.
Identificació de l’assistència
L’actuació que desenvoluparà la GSHUA es troba definida dins l’apartat B.1” Projectes d’Intervenció
Integral” del catàleg de serveis relacionats al conveni marc subscrit entre l’ens local i la Diputació de
Barcelona.
Tipus de suport
L’assistència s’instrumentarà en la modalitat de “Suport tècnic i Jurídic amb contraprestació econòmica”
(la GSHUA es fa càrrec del desenvolupament dels treballs, amb mitjans propis o mitjançant contractació
externa, i l’ajuntament abona part o la totalitat del seu cost). L’aportació de l’ajuntament, d’acord amb allò
establert en el punt 2.4.B del conveni marc, es fixa en el 25 % del pressupost de redacció del Projecte d’Intervenció
Integral.
Compromisos específics
Els compromisos específics de l’Ajuntament i la GSHUA per la realització d’aquesta assistència es
concreten en el desenvolupament d’allò establert en el Conveni Marc, d’acord amb la següent
formulació:
a.

Compromisos de l’ajuntament:

1.
designar els interlocutors polítics i tècnics de referència, per tal de participar en el seguiment
dels treballs d’acord amb allò especificat a la clàusula 1.7
2.
aportar la informació definida en l’apartat 2.4, i aquella altra que es pugui requerir en el decurs
dels treballs, amb la màxima diligència, i d’acord amb el detall i format que es concreti en cada cas
3.
garantir la participació i coordinació entre departaments del mateix ajuntament per a la
definició del projecte d’intervenció integral (PII)
4.

aportar el posicionament de l’ajuntament en relació als continguts del treball

5.

desenvolupar els processos de participació ciutadana que corresponguin

6.

preparar, gestionar i presentar la sol·licitud d’acord amb les condicions de la convocatòria

7.
fer efectiva l’aportació econòmica per part de l’ajuntament a la GSHUA, com a contribució a les
despeses assumides, en els terminis i condicions ressenyades en l’apartat 1.5
b.

Compromisos de la GSHUA:

1.
assumir el desenvolupament dels treballs que configuren l’assistència, la seva gestió, supervisió i
coordinació, així com la seva contractació i pagament
2.
designar un interlocutor tècnic (tècnic gestor), per tal de participar en el seguiment dels treballs
d’acord amb la clàusula 1.7
3.

aportar el posicionament de la GSHUA en relació als continguts dels treballs

4.
Coordinar la participació de les diferents àrees de la Diputació de Barcelona (Taula per la
Millora Urbana) en el desenvolupament del projecte.
c.

Protecció de dades:

10

1.
Pel desenvolupament dels treballs inclosos en l’assistència es farà necessària la comunicació de
dades personals que es troben en fitxers municipals a les empreses que participin en el desenvolupament
dels treballs, el nom de les quals serà notificat en el seu moment a l’ens local.
2.
A l’efecte de garantir un ús adequat de les dades d’acord amb la normativa vigent sobre
protecció de dades de caràcter personal, el tractament d’aquestes dades per part de les empreses
participants s’ajustarà a les finalitats establertes en aquesta assistència.
3.
D’acord amb l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, atès que es
produirà l’accés de tercers a les dades, el tractament d’aquestes per compte de les empreses
participants estarà regulada en els contractes corresponents entre la GSHUA i les referides empreses,
d’acord amb el següent contingut:
1.
L’empresa adjudicatària es compromet a mantenir la màxima reserva i el màxim secret sobre la
informació classificada com a confidencial. Es considerarà Informació Confidencial qualsevol dada a la qual
l’empresa adjudicatària accedeixi en virtut del present contracte.
2.
L’empresa adjudicatària es compromet a no divulgar l’esmentada informació, així com no publicar
ni posar-la a disposició de tercers, bé directament, bé mitjançant terceres persones, sense el previ
consentiment per escrit de la Diputació de Barcelona, o bé de l’ajuntament, com a titular i responsable del
fitxer que és.
3.
Alhora, l’empresa adjudicatària es compromet, després de l’extinció del present document, a no
conservar cap còpia de la Informació Confidencial.
4.
L’empresa adjudicatària informarà el seu personal i col·laboradors de les obligacions establertes en
el present contracte, així com de les obligacions relatives al tractament automatitzat de dades de caràcter
personal. L’empresa adjudicatària realitzarà les advertències que es considerin oportunes i subscriurà els
documents que siguin necessaris per al seu personal i col·laboradors, amb la finalitat d’assegurar el
compliment d’aquestes obligacions.
5.
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, l’empresa adjudicatària estableix una
sèrie d’obligacions respecte al tractament de les dades de caràcter personal de l’ajuntament.
a)
Únicament accedirà a les dades personals de persones físiques relacionades amb l’ajuntament si
aquest accés fos necessari per complir amb les obligacions establertes en el present contracte.
b)
Es compromet a emprar les dades de caràcter personal a les quals tingui accés única i
exclusivament per a complir amb les seves obligacions contractuals.
c)
Es compromet a observar i adoptar les mesures de seguretat que siguin necessàries per assegurar
la confidencialitat, el secret, la disponibilitat i la integritat de les dades de caràcter personal a les quals tingui
accés, així com adoptar en el futur les mesures de seguretat que siguin exigides per les lleis i els reglaments
destinats a preservar el secret, la confidencialitat i la integritat en el tractament automatitzat de dades
personals.
d)
Es compromet a no cedir a terceres persones, en cap cas, les dades de caràcter personal a les quals
tingui accés, ni tan sols a efectes de la seva conservació.
e)
A destruir les dades cedides per l’ajuntament un cop finalitzada la vigència del contracte, excepte
l’autorització expressa i per escrit.
6.
Les obligacions establertes per a l’empresa adjudicatària en el punt anterior seran també d’obligat
compliment per als seus empleats, col·laboradors, tant interns com externs i subcontractistes, fet pel qual
l’empresa adjudicatària respondrà envers la Diputació de Barcelona en circumstàncies que aquestes
obligacions siguin incompletes.

11

7.
Les obligacions de confidencialitat establertes en el present contracte tindran una duració
indefinida, amb què es mantindran en vigor en posterioritat a la finalització, per qualsevol causa, de la relació
entre l’empresa adjudicatària i la Diputació de Barcelona.
Aportació econòmica
El pressupost de desenvolupament de l’actuació ascendeix a VINT MIL VUIT-CENTS VUITANTA euros
(20.880 €) IVA inclòs. L’aportació que l’Ajuntament efectuarà a la GSHUA per l’assistència rebuda serà la
corresponent al 25% d’aquest pressupost, de conformitat amb la clàusula segona apartat 2 del conveni marc,
import que ascendeix a CINC MIL DOS-CENTS VINT euros (5.220 €) IVA inclòs.
Dins aquest import no es troben incloses les despeses de gestió i supervisió pròpies de la GSHUA .
La GSHUA liquidarà el total de l’aportació econòmica ressenyada en el termini màxim d’un mes des del
lliurament del document de Projecte d’Intervenció Integral a l’Ajuntament.
L’aportació de l’ens local s’ingressarà a la tresoreria de la Diputació de Barcelona en el termini de seixanta
dies comptats des de la recepció de la corresponent liquidació.
Terminis
Per a l’elaboració dels diferents documents que configuren l’objecte de l’assistència, un cop lliurada tota la
documentació relacionada a l’apartat 2.4, s'establirà un calendari de treball entre l'equip redactor i els tècnics
de la GSHUA i de l'Ajuntament, indicant-se el règim de reunions, les dates estimades i el contingut dels
documents a lliurar o estudiar.
El desenvolupament dels treballs s’adaptarà a allò indicat en el calendari abans esmentat, amb les
modificacions que al llarg del seu desenvolupament puguin establir-se per mutu acord entre les parts,
adaptat, en tot cas, als terminis i procediments de tramitació de l'expedient per presentar la candidatura al
Fons de Barris, dins la convocatòria per l’atorgament d’ajuts del 2009.
En qualsevol cas els lliuraments s’ajustaran als terminis ressenyats a continuació:
Treball
Fase a

Pre - lliurament del
d’Intervenció Integral
Lliurament
del
d’Intervenció Integral

Projecte
Projecte

Document de Síntesi

Fase b
(si s’escau)

Exposició, si s’escau, del Projecte
d’Intervenció Integral
Aportació
d’informació
complementària, o modificacions al
projecte en el decurs del procés de
selecció
Lliurament del text refós

Termini màxim
4 setmanes abans del termini màxim de
presentació establert a la convocatòria.
2 setmanes abans del termini màxim de
presentació establert a la convocatòria.
2 setmanes , a comptar a partir de la data del
lliurament del Projecte d’Intervenció Integral.
Quan ho requereixi l’Ajuntament.
Termini establert
requereixi.

per

l’òrgan

que

ho

2 setmanes, a partir de la notificació a l’equip
redactor de l’esmentat requeriment.

Seguiment
Pel seguiment, coordinació i supervisió dels treballs, l’Ajuntament i la GSHUA nomenaran els seus respectius
representants, que actuaran com interlocutors ordinaris al llarg de tot el treball, canalitzaran la relació amb
l’equip redactor i vetllaran, en l’àmbit de les seves atribucions, pel seu correcte desenvolupament.
Així mateix, serà funció dels interlocutors el lliurament de la documentació i informació necessàries a l’equip
redactor.
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Pel seguiment o desenvolupament d’aspectes sectorials específics, els esmentats interlocutors podran
delegar la seva actuació en altres tècnics que els representin, sens perjudici de les seves obligacions de
seguiment, coordinació i supervisió abans esmentades.
La coordinació de les iniciatives i actuacions previstes, vindrà garantida pel contacte permanent entre els
interlocutors designats per part de l’Ajuntament, la GSHUA i l’equip redactor
Vigència i resolució
La vigència d’aquesta assistència és fins a la conclusió de la totalitat dels treballs que integren l’elaboració
del PII, d’acord amb l’abast definit a l’apartat 2.2., i conclourà amb
•
el lliurament a l’ajuntament del document de PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL per a la
seva presentació com a candidatura al Fons que regula la Llei de Barri, i o, cas de resultar seleccionat en
la convocatòria, el lliurament a l’Ajuntament del Text Refós del Projecte d’Intervenció Integral (que
incorpora les modificacions al PII introduïdes per la Generalitat de Catalunya durant el procés
d’adjudicació); i
•
la liquidació de la contraprestació econòmica ressenyada en l’apartat 1.5.
L’assistència podrà resoldre’s abans de la seva finalització per mutu acord entre les parts o per
incompliment manifest en relació als compromisos establerts en l’apartat 1.4.
En el supòsit que es produeixi una resolució de l’assistència per causes imputables a l’Ajuntament, la GSHUA
farà una avaluació del cost dels treballs efectivament realitzats i emetrà la liquidació corresponent al 25% de
l’esmentada avaluació a l’Ajuntament, per tal de que faci efectiva l’aportació pertinent en els termes
ressenyats en l’apartat 1.5.
En el supòsit que es produeixi una resolució de l’assistència per causes no imputables a l’Ajuntament, aquest
quedarà alliberat de fer efectiva l’aportació econòmica ressenyada.
2.

PROGRAMA DE TREBALL
Objecte

Els treballs a desenvolupar dins aquesta assistència corresponen a la redacció del Projecte d’Intervenció
Integral del Barri del Casc Antic del municipi de Torelló.
Els projectes d’intervenció integral en barris i àrees urbanes d’atenció especial es desenvolupen en el marc
normatiu de la Llei 2/2004 de 4 de juny de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció
especial (DOGC 4151 de 10/6/2004), el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei
2/2004 (DOGC 4215 de 9/9/2004) i la convocatòria prevista per l’exercici 2009.
Definició i abast dels treballs
El projecte d’intervenció integral s’adequarà a les prescripcions que disposa l’art. 7.1 de la Llei 2/2004 i l’art.
4.1 del Decret 369/2004.
Els aspectes fonamentals a desenvolupar corresponen als següents àmbits:
-

la delimitació de l’àrea d’atenció especial.
la descripció de la situació urbanística i socio-econòmica
la memòria detallada i proposta d’actuació.

Pel que fa al contingut i metodologia, es seguiran les orientacions bàsiques ressenyades en la “Guia per al
desenvolupament de Projectes d’Intervenció Integral”, lliurat per la GSHUA a l’equip redactor, en el que es
recullen els aspectes de desenvolupament, contingut i presentació que caldrà tenir present en el
desenvolupament dels treballs (d’acord amb les determinacions establertes per la Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge (DGAP) en anteriors convocatòries), les quals s’incorporen a aquest Plec com a
requeriments tècnics contractuals.
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En el supòsit que l’equip redactor consideri pertinent plantejar qualsevol canvi o alteració en el
desenvolupament del projecte en relació a allò que es recull en la Guia, ho haurà de manifestar de forma
raonada al tècnic de la GSHUA responsable del seguiment dels treballs, el qual haurà de donar la seva
conformitat als canvis plantejats.
El programa de treball a desenvolupar inclou:
Fase a:
a.
Elaboració i lliurament del Projecte d’Intervenció Integral (PII), a incorporar a la candidatura
b.
Elaboració i lliurament d’un Document de Síntesi (DS) del Projecte d’Intervenció Integral, on es
recullin de forma clara i sintètica els trets essencials del projecte.
c.
Participar com equip redactor en els processos o espais de participació ciutadana desenvolupats
per l’ajuntament en el decurs de l’elaboració del PII, amb un màxim de dues sessions, amb les següents
funcions:
•
assistir a les sessions i exposar els continguts dels treballs realitzats (amb els mitjans o instruments
que es considerin pertinents)
•
facilitar a l’ens organitzador dels espais de participació la informació de base per fer-ne l’elaboració i
la difusió pertinents, pel bon desenvolupament dels esmentats espais
•
valorar, juntament amb els responsables municipals, els suggeriments, reflexions i propostes
resultants dels processos de participació, i incorporar-les, si s’escau, als documents de treball
d.
Participar com equip redactor en una sessió d’exposició del Projecte d’Intervenció Integral
presentat, exposant el seu contingut (amb els mitjans o instruments que es considerin pertinents)
Fase b ( si s’escau):
e.
Intervenció, en tant que redactors del Projecte, en l’aportació de la informació complementària o
en la incorporació de modificacions al projecte que puguin requerir-se des de la D.G. d’Arquitectura i
Paisatge en el decurs del procés de selecció.
f.
Elaboració d’un text refós (tant pel que fa al PII com al DS) incorporant les modificacions
introduides per la Generalitat de Catalunya durant el procés de selecció
Desenvolupament dels treballs
Amb caràcter previ a l’inici dels treballs objecte d’assistència, la GSHUA, l'Ajuntament, i l’equip redactor
extern, establiran un calendari on s’indicarà el règim de reunions, les dates estimades i el contingut dels
documents a lliurar o estudiar i on es tindrà en compte els terminis d’execució dels diferents documents
abans ressenyats.
El desenvolupament dels treballs s'adaptarà a les previsions d’aquest calendari, amb les modificacions que, al
llarg del seu desenvolupament, puguin establir-se per mutu acord de les parts, adaptat, en tot cas, als
terminis i procediments de tramitació de l'expedient per presentar-lo com a candidatura a la convocatòria
per l’atorgament d’ajuts del 2009.
Cas d’apreciar-se alguna discordança o contradicció entre les esmentades tasques i terminis i el contingut i
el calendari establert en la publicació de la convocatòria, es realitzaran els ajustaments necessaris de mutu
acord entre l’equip redactor i la GSHUA.
La GSHUA anomenarà un tècnic gestor amb les funcions de vetllar pel correcte desenvolupament des
treballs, aplicant i concretant quan calgui el contingut i la metodologia definits en la “Guia per al
desenvolupament dels Projectes d’Intervenció Integral”, i de coordinar als diferents agents, i tècnics que
participin en el seu desenvolupament.
Tanmateix, la GSHUA coordinarà la participació de les diferents àrees de la Diputació de Barcelona (Taula
per la Millora Urbana), facilitant la seva interlocució amb l’equip redactor, qui incorporarà i homogeneïtzarà
les aportacions sectorials en el Projecte d’Intervenció Integral.
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El director de treball de l’equip redactor del PII que figuri al contracte, serà la persona que actuarà com a
interlocutor tècnic ordinari al llarg del desenvolupament dels treballs i responsable davant la GSHUA del
compliment del cronograma i de l’adequada coordinació i cohesió de l’equip redactor.
A les reunions de treball, més enllà del tècnic gestor de la GSHUA i dels representants de l’Ajuntament, hi
haurà d’assistir, com a mínim, el director del treball de l’equip redactor, i els altres membres de l’equip o
col·laboradors quan, en funció del contingut de la reunió, es justifiqui la seva presència.
De forma prèvia a l’acabament dels treballs (Projecte d’Intervenció Integral i Document de Síntesi), l’equip
redactor presentarà a la GSHUA un esborrany sense enquadernar (prelliurament) dels esmentats
documents, per tal de procedir a la seva revisió i autoritzar, si s’escau, el seu lliurament definitiu.
Informació i documentació prèvia
L’Ajuntament amb caràcter previ a l’inici dels treballs de redacció dels diferents documents, facilitarà a la
GSHUA la documentació que es relaciona a continuació:
•
Cartografia bàsica.
•
Parcel·lari i nomenclator, en format digital i paper.
•
Plànols de planejament vigent.
•
Dades estadístiques del padró d'habitants i del cadastre.
•
Planejament urbanístic general aplicable i derivat, d’aplicació en l’àmbit d’intervenció, en versió
paper o en versió digital si se’n disposa.
•
Relació d’altres instruments urbanístics (ordenances, catàlegs, convenis urbanístics, etc. ), o no
urbanístics (estudis ambientals o de mobilitat, d’accessibilitat, plans estratègics, etc.) de que disposi el
municipi i que puguin aportar informació qualitativa per al desenvolupament del treball.
•
Treballs i projectes relacionats tant amb la problemàtica de l’àrea com amb la programació
d’actuacions en altres àrees urbanes de característiques similars.
•
Altra informació rellevant per a les finalitats del Projecte que es pacti entre l’ajuntament, la GSHUA
i l’equip redactor.

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
A nosaltres ens sembla bé que se signi aquest acord amb la Diputació, perquè ens ajudi
en la redacció del Projecte d’Intervenció Integral als Barris, o el pla de barris, que potser
és més fàcil de dir; ens sembla que aquest és un bon instrument que el govern ha posat a
disposició dels ajuntaments per millorar, d’alguna manera, els nuclis antics o, potser no tan
antics, els barris degradats des d’un punt de vista arquitectònic, però a vegades també
amb problemàtiques socials de poca cohesió, i, per tant, valorem positivament que
existeixi aquesta eina; com ajuntament de Torelló ens hi vàrem acollir l’any passat; per uns
motius i suposadament perquè hi ha moltes demandes i moltes necessitats, el nostre
projecte no va ser escollit i, per tant, ara es tracta –entenem- de revisar-lo i intentar que
sigui un dels projectes que comptin amb el vistiplau del govern. Ens sembla prou
important tenir en compte dues qüestions: una és l’econòmica; un projecte d’aquest
tipus compta amb el suport de la Generalitat, però cal també, una aportació de
l’ajuntament corresponent i, per tant, vol dir un compromís seriós per tirar endavant el
projecte, perquè si no, aquests projectes queden encallats. I la segona qüestió és quan es
parla de participació; tant l’equip de govern com el document que aprovem avui, es
parla de la participació. Nosaltres entenem que aquesta participació ha de ser real i
efectiva, no perquè ho diguin els papers –i més en aquests moments en què comencem
amb temps- si no perquè d’alguna manera la participació implica conèixer els
problemes, conèixer quines són les situacions reals i avançar per resoldre aquests
problemes conjuntament amb la ciutadania, perquè nosaltres quan parlem de
participació, parlem de com articular realment la participació de la ciutadania i no
només dels grups polítics a l’oposició. Per tant, si es compleixen aquests requisits compteu
amb el nostre grup per fer les aportacions, com les vàrem fer en el seu moment en l’altre
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projecte, tot i que la participació va ser molt relativa (ens vàrem limitar a escoltar les
propostes de l’equip de govern i a dir quines ens semblaven bé i si n’hi podíem afegir
algunes) però en aquest cas creiem que precisament per això, perquè estem treballant
amb més temps i perquè la participació és una garantia d’èxit també del projecte, és
fonamental que es treballi en aquest sentit. Si és així, compteu amb el nostre grup i si no,
quan hi hagi el projecte definit, ja ens posicionarem.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, davant d’aquest aspecte, que vol dir que tornem a començar el procés pel Pla
de barris, perquè Torelló hi pugui accedir, aprofito per mostrar el posicionament
d’Esquerra recordant el que va succeir i que va motivar la nostra abstenció en el projecte
i ja vàrem argumentar el motiu: per la manca d’una participació ciutadana real i per una
manca de comptar amb el treball real dels grups de l’oposició. Ja que nosaltres no
vàrem poder fer aquestes aportacions i no creiem que el procés fos correcte, vàrem
agafar aquest posicionament d’abstenir-nos, per no posar pals a les rodes –per això no hi
vàrem votar en contra- i davant d’un nou inici, ja vàrem mostrar al llarg del 2008 que la
nostra voluntat és treballar conjuntament amb l’equip de govern, sobretot perquè amb el
Pla de barris els projectes aniran molt més enllà d’aquest mandat i no se sap qui
governarà en el proper i això pot afectar qualsevol dels grups que hi ha en aquest plenari
municipal; per això per a nosaltres és tan important que es compti, per treballar-hi, amb
tots els grups conjuntament i anar tots a una; aquesta és la nostra voluntat i esperem que
en aquest procés que comencem ara de nou pugui ser així, és a dir, que hi hagi una
participació ciutadana real i que s’escolti a tots els grups municipals.
SR. LLUÍS BASSAS:
Amb en Miquel Franch, l’Alcalde, ja havíem parlat d’aquest tema des de fa dies; ell va dir
que tan si ell és aquí com si no que em faci càrrec jo de tot això i el que si que està clar és
que la intenció de l’equip de govern és que hi participin tant els grups municipals, com la
ciutadania, d’una manera o altra i, per tant, dins del procés hi haurà un procés de
participació que ja anirem comentant i que s’establirà.
Per tant, aquest punt em sembla que el tindrem resolt i que no hi haurà problema.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
2.4.- ACORD SOBRE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D’AGENTS
LOCALS D’IGUALTAT PER PART DEL CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I EL BISAURA:
ACORD:
Vista la minuta del conveni d’encàrrec de gestió i trobada conforme,
Atès que cal el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres del
Ple per adoptar l’acord per a la transferència de funcions o d’activitats a altres
administracions públiques.
Vist l’expedient tramitat a l’efecte i també l’informe d’intervenció,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’economia i hisenda, règim interior
i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
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Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració, entre l’Ajuntament de Torelló i el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, per a l’establiment de l’encàrrec de gestió del
Programa d’Agents Locals d’Igualtat durant el període desembre de 2007 fins a 31
d’octubre de 2010, d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde de Torelló, per al
més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la signatura del conveni aprovat.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i a la Diputació
de Barcelona.
Quart.- Publicar aquest acord d’encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i al tauler d’anuncis.
Cinquè.- Condicionar l’eficàcia del present acord a la seva acceptació per part de la
Diputació de Barcelona.
El text del conveni aprovat és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA PER A L’ESTABLIMENT DE
L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL PROGRAMA D’AGENTS LOCALS D’IGUALTAT
DURANT EL PERÍODE DESEMBRE DE 2007 FINS A 31 D’OCTUBRE DE 2010
Torelló, ....................................... de 2009
REUNITS
D’una banda l’Alcalde de Torelló, ..........................................., actuant en nom i representació d’aquest i assistit
per la secretària de la corporació, Sra. Montserrat Freixa i Costa.
I de l’altre el President del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Sr. David Mascarella i Terradellas,
actuant en nom i representació d’aquest i assistit pel secretari d’aquest, Sr. Jordi Valls i Aumatell.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la representació legal en la qual actuen i la capacitat jurídica i
d’obrar necessària per a l’atorgament d’aquest conveni d’encàrrec de gestió i de cooperació
interadministratiu i
MANIFESTEN:
I.- La legislació de règim local atribueix als municipis diverses competències per promoure tota mena
d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la
comunitat de veïns, entre les quals hi ha la promoció de la igualtat d’oportunitats entre les dones i els
homes.
El Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya (TRLMRLC) preveu que el consorci té personalitat jurídica pròpia per a crear i gestionar
serveis i activitats d’interès local o comú.
II.- El Ple de l’ajuntament de Torelló en sessió celebrada el dia 24 de novembre de 2008 va aprovar un
conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del Programa d’Agents Locals
d’Igualtat durant el període 2007-2010.
III.- L’Ajuntament de Torelló i altres ajuntaments de la comarca d’Osona van constituir el Consorci de la Vall
del Ges, Orís i Bisaura per una millor gestió i coordinació d’accions i planificació de programes i accions de
desenvolupament local. A més, ambdós tenen interessos comuns en el desenvolupament de les polítiques
d’igualtat.
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IV.- El Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura com a ens local supramunicipal que té atribuïdes funcions de
cooperació pot establir convenis amb els municipis per assolir aquesta funció de cooperació.
De conformitat amb el que disposa l’article 114.3 e) del TRLMRLC cal el vot favorable de la majoria absoluta
del nombre legal de membres de la corporació per adoptar l’acord per a la transferència de funcions o
d’activitats a altres administracions públiques.
V.- L’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, estableix que els ens locals poden encomanar la realització d’activitats
tècniques a òrgans o entitats de la mateixa o de diferent Administració per raons d’eficàcia administrativa.
Quan l’encàrrec de gestió es faci entre òrgans i entitats d’administracions diferents s’ha de formalitzar per
mitjà de la signatura del conveni corresponent entre elles.
VI.- L’Ajuntament de Torelló desitja encarregar al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura per raons
d’eficàcia administrativa l’execució del programa d’agents locals d’igualtat per la totalitat del període comprès
entre desembre de 2007 fins a 31 d’octubre de 2010 .
Per tal de formalitzar l’encàrrec de gestió en relació a l’execució del programa d’agents locals d’igualtat
durant el període desembre de 2007 fins a 31 d’octubre de 2010, les entitats locals atorgants convenen, de
mutu acord, els següents
PACTES
I.- L’Ajuntament de Torelló mantindrà la relació convinguda amb l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania, Oficina de
Promoció de Polítiques d’Igualtat Dona-Home, de la Diputació de Barcelona pel que fa a la programació i el
finançament del Programa d’Agents Locals d’Igualtat mentre no s’articuli una via de conveni directe amb el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
II.- El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura exercirà la gestió del Programa d’Agents Locals d’Igualtat
dins les dependències de la seu del Consorci d’acord amb les estipulacions fixades en la part dispositiva del
conveni signat entre la Diputació de Barcelona i que obliguen a l’Ajuntament de Torelló, les quals no es
reprodueixen per venir recollides en l’esmentat conveni aprovat pel ple municipal de 24 de novembre de
2008 i que s’adjunta com annex integrant del present document.
III.- L’Ajuntament de Torelló mitjançant l’aportació econòmica provinent de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de
la Diputació de Barcelona efectuarà el traspàs de la totalitat de la subvenció rebuda al Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura per tal de fer front a les despeses de personal i de les actuacions desenvolupades en el
marc del programa.
IV.- L’encàrrec de gestió a què es refereix aquest conveni s’extingirà a la finalització del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i la Diputació de Barcelona pel desenvolupament del Programa
d’Agents Locals d’Igualtat durant el període desembre de 2007 fins a 31 d’octubre de 2010.
Es podrà extingir el present conveni a més per l’avinença de les parts contractants.
I per donar-ne fe i perquè tingui els efectes oportuns, les administracions locals atorgants manifesten i
declaren llur conformitat a les clàusules del conveni i d’aquesta manera l’atorguen i el signen, en prova de
llur conformitat en el lloc i la data assenyalats en l’encapçalament del conveni.
Per l’Ajuntament de Torelló
....................................................
Alcalde-President

Pel Consorci Vall del Ges, Orís, Bisaura
David Mascarella i Terradellas
President

Montserrat Freixa i Costa
Secretària

Jordi Valls i Aumatell
Secretari
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VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
2.5.- ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE LES TARIFES DEL SERVEI URBÀ DE TAXI PER A
L’EXERCICI DE 2009:
ACORD:
El Ple de l’ajuntament, en sessió celebrada el dia 28 de gener de 2007 va adoptar
l’acord de donar el vistiplau a la proposta de tarifes a aplicar al servei urbà d’autotaxis
que es presten al municipi de Torelló que s’indiquen a continuació:
Tarifa urbana laborables de 8 a 20 hores.
Baixada de bandera:
2,90
Km urbà recorregut:
1,00
Hora d’espera:
17,80
Mínim de percepció:
5,60

€
€
€
€

Tarifa urbana nocturna de 20 a 8 hores, dissabtes i diumenges
Baixada de bandera:
3,65 €
Km urbà recorregut:
1,15 €
Hora d’espera:
18,10 €
Mínim de percepció:
5,60 €
Complements:
Equipatge:
Gossos:

1,00 €
1,00 €

Les referides tarifes eren d’aplicació a l’exercici de 2008 i correspon ara donar el
vistiplau a les tarifes corresponents a l’exercici de 2009, d’acord amb la proposta de la
Federació Catalana de Taxi (FCT), que proposa un increment de 5,9 % que és
l’increment mitjà de les tarifes dels serveis d’autotaxis previstes en l’Edicte publicat el
dia 3 de desembre de 2008 DOGC núm. 5271
És per això que, vist l’expedient tramitat a l’efecte,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’economia i hisenda, règim interior
i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer: Donar el vistiplau a la proposta de tarifes a aplicar als serveis urbans de autotaxi
que es prestin al municipi de Torelló en l’exercici de 2009 i que són les següents:
Tarifa urbana laborables de 8 a 20 hores.
Baixada de bandera:
3,07
Km urbà recorregut:
1,06
Hora d’espera:
18,85
Mínim de percepció:
5,93

€
€
€
€

Tarifa urbana nocturna de 20 a 8 hores, dissabtes i diumenges
Baixada de bandera:
3,86 €
Km urbà recorregut:
1,22 €
Hora d’espera:
19,16 €
Mínim de percepció:
5,93 €
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Complements:
Equipatge:
Gossos:

1,06 €
1,06 €

Segon: Proposar a la Comissió de Preus de Catalunya que acordi l’aprovació formal de
les referides tarifes.
Tercer: Notificar-ho a les persones interessades.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
2.6.- ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE DESPESES:
ACORD:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
Vistos els expedients tramitats a l’efecte i els informes d’intervenció,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’economia i hisenda, règim interior
i seguretat, 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: Patronat Municipal del Teatre Cirvianum.
Concepte: Aportació provisional any 2009, pendent d’aprovació de pressupostos.
Import: 50.000,00€
Partida:101-451-410.00.00
Regidoria: Educació.
Interessat: Associació d’amics de la música de Torelló.
Concepte: Avançament aportació econòmica pel funcionament de l’Escola de Música
dels mesos de gener a març de 2009.
Import: 20.531,37€
Partida:108-422-489.00.00
Programa: EDU01
Regidoria: Educació.
Interessat: AMPA Llar d’infants Blancaneus.
Concepte: Avançament aportació econòmica segons la concessió administrativa dels
mesos de gener a març de 2009.
Import: 48.547,80€
Partida: 108-422-489.00.00
Programa: EDU06
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: SECE.
Concepte: Manteniment enllumenat públic de gener a abril de 2009.
Import: 29.302,20€
Partida: 306-434-227.06.00
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: FUNDACIÓ MAP.
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Concepte: Manteniment jardineria mesos de gener i febrer de 2009.
Import: 23.256,64€
Partida: 306-435-227.06.00
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: CONSORCI DE RESIDUS URBANS.
Concepte: Tractament de deixalles primer semestre de 2009.
Import: 70.141,50€
Partida: 306-442-227.00.00
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: RECOLLIDA DE RESIDUS D’OSONA SL.
Concepte: Recollida de deixalles del municipi primer semestre de 2009. A aquests imports
s’hauran de descomptar els retorns d’Ecoembes, Ecovidre i Orgànica.
Import: 332.550,00€
Partida: 306-442-227.00.03
Regidoria: Obres i serveis.
Interessat: FCC MEDIO AMBIENTE.
Concepte: Neteja viària mesos de gener i febrer any 2009. La regularització per a l’any
2009 es realitzarà al març.
Import: 60.907,16€
Partida: 306-442-227.00.04
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i als departaments de
l’Ajuntament que corresponguin.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
2.7.- ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE DESPESES DE DIVERSES SUBVENCIONS:
ACORD:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
Vistos els expedients tramitats a l’efecte i els informes d’intervenció,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’economia i hisenda, règim interior
i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses de les subvencions que es relacionen a continuació, pels
conceptes i imports que igualment s’indiquen:
Regidoria: Cultura.
Interessat: Associació cultural deixebles de Sant Feliu.
Concepte: Subvenció activitats any 2009. Queda pendent l’augment de l’IPC.
Import: 55.000,00€
Partida: 101-451-489.00.00
Codi: 1010902
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades. El beneficiari disposa de
sis mesos a comptar des de la recepció de la notificació per a acceptar l'ajut i comunicar
la seva acceptació a l'Ajuntament, segons model previst a l'efecte.
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VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.

3/ CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
3.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia dictats durant el mes de gener de 2009:
DATA

CONCEPTE

DEP.

14/01/2009 PERMÍS MUNICIPAL

Activitats

14/01/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

14/01/2009 DELEGACIÓ DE LES TASQUES DE L'ALCALDIA

Alcaldia

14/01/2009 Inscripció al registre de parelles de fet

Secretaria

14/01/2009 Inscripció al registre de parelles de fet

Secretaria

13/01/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC

Benestar
Social

13/01/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

13/01/2009 DECRET RESOL.BAIXA
GRANADOS

OFICI

SR.

JUAN

JOSÉ

GARCIA Recepció
Espona

13/01/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SR.HOSSEIN EL HANTLAOUI
13/01/2009 DECRET
RESOL.BAIXA
FALKOWSKA(MENYS LOPEZ)

OFICI

Recepció
Espona

SRS.FALKOWSKI- Recepció
Espona

13/01/2009 DECRET BAIXES PER RN 08-10,11i12

Recepció
Espona

12/01/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA A LA LLAR DE XOC

Benestar
Social

12/01/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

12/01/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI TAVEIRA

Recepció
Espona

12/01/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI PASTOR-SILES-CARO

Recepció
Espona

12/01/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI SALMI

Recepció
Espona

12/01/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI MOUSSA BAKOURI

Recepció
Espona

12/01/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI LOPEZ-VELASCO

Recepció
Espona

12/01/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI 0'BRAIN-YEBOAH-IGBINADOLOR

Recepció
Espona

12/01/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI DUBHGHAU I ALTRES

Recepció
Espona

12/01/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI YERZY I ALTRES

Recepció
Espona

12/01/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI EL OURIACHI - AISA

Recepció
Espona
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DATA

CONCEPTE

DEP.

12/01/2009 SOL·LICITUD DE NETJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLA

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD DE NETJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD DE NETJA DE XOC

Benestar
Social

12/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar
Social

09/01/2009 legitimació comunicació

Activitats

09/01/2009 CONCESSIÓ
RECÀRRECS

NOU

TERMINI

PAGAMENT

IBI

I

EXIMIR

DE Intervenció

09/01/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI RIZEA I ALTRES(MENYS OSMAR Recepció
FAGUNDES)
Espona
09/01/2009 canvi titularitat

Activitats

09/01/2009 Adjudicació definitiva subministrament equip de so Teatre Obres i serveis
Cirvianum
09/01/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme
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DATA

CONCEPTE

DEP.

08/01/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

08/01/09

ACTIVITATS

CANVI DE TITULARITAT

08/01/2009 ORDRE DE PAGAMENT

Intervenció

08/01/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

08/01/2009 RENOVACIÓ TARJETA PROVISIONAL D'APARCAMENT PER A Benestar
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
Social
05/01/2009 Concessió nínxols 253 i 256 fila 1a. depart. Est

Secretaria

05/01/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

05/01/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

02/01/2009 Concessió nínxol núm. 2399 3a. Part Nova

Secretaria

02/01/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 588 3a. Oest

Secretaria

Els membres del Consistori es donen per assabentats del contingut dels decrets
relacionats.
3.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
•
•

Acta de la sessió ordinària del dia 12 de gener de 2009
Acta de la sessió ordinària del dia 19 de gener de 2009

Els membres del Consistori es donen per assabentats del contingut de les actes
relacionades.
3.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
•
Resolució de data 14 de gener de 2009, per la qual es deleguen les tasques
pròpies de l’alcaldia en el primer tinent d’Alcalde, Sr. Lluís Bassas.
Els membres del Consistori es donen per assabentats del contingut del decret relacionat.

4/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcalde accidental, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres
assistents, acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
4.1 APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA, PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROGRAMA
DE DIVERSITAT I CIUTADANIA:
ACORD:
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Vista la minuta del conveni de col·laboració entre Ajuntament de Torelló i el Consorci Vall
del Ges, Orís i Bisaura per a la implementació del programa de diversitat i ciutadania i
trobada conforme
El Ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre Ajuntament de Torelló i el
Consorci Vall del Ges, Orís i Bisaura per a la implementació del programa de diversitat i
ciutadania d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, l’Alcalde accidental de
l’Ajuntament de Torelló, el senyor Lluís Bassas i Portús per al més eficaç desenvolupament
d’aquest acord, inclusiu la signatura del conveni aprovat.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
El text del conveni aprovat és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I EL
CONSORCI DE LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL
PROGRAMA DE DIVERSITAT I CIUTADANIA
Torelló, 28 de gener de 2009
REUNITS
D’una banda l’Alcalde accidental de l’Ajuntament de Torelló, Sr. Lluís Bassas i Portús, actuant en nom i
representació d’aquest i assistit per la secretària de la corporació, Sra. Montserrat Freixa i Costa.
I de l’altre el President del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Sr. David Mascarella i Terradellas,
actuant en nom i representació d’aquest i assistit pel secretari d’aquest, Sr. Jordi Valls i Aumatell.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la representació legal en la qual actuen i la capacitat jurídica i
d’obrar necessària per a l’atorgament d’aquest conveni de col·laboració.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1.
2.
3.

Que el fenomen migratori està implicant canvis substantius en el nostre entorn que reverteixen en
la planificació i en el disseny de programes d’intervenció i en la cultura de les corporacions i
entitats publiques i privades que conformen la nostra societat
Que el Departament de Benestar Social de l’Ajuntament d Torelló, d’acord amb les seves
competències i objectius, dóna suport i promou les polítiques de cohesió social, convivència i
ciutadania, tot cooperant amb els ens locals i altres entitats
Que ens els darrers anys diferents ajuntaments de la comarca d’Osona, entre ells l’Ajuntament de
Torelló, van participar en el Programa Icària, que implantava un conjunt d’accions i activitats amb
l’objectiu últim de fomentar una societat intercultural, fonamentada en la igualtat dels drets de les
persones, incidint així en la convivència i en la superació de l’exclusió social

4.

Que l’any 2008 es va dissoldre el Programa Icària.

5.

Actualment l’Ajuntament de Torelló vol continuar promovent polítiques de cohesió social,
convivència i ciutadania en el marc del propi municipi i de la realitat territorial més propera.

6.

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura va ésser constituït per l’Ajuntament de Torelló i per
altres ens locals per a una millor gestió i coordinació d’accions i planificació de programes i accions
de desenvolupament local.
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7.

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura com a ens local supramunicipal que té atribuïdes
funcions de cooperació pot establir convenis amb els municipis per assolir aquesta funció de
cooperació.

PACTES
1. Objecte
El present conveni té per objecte establir una relació de col·laboració entre l’Ajuntament de Torelló i el
Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura a través de les actuacions en els Tallers de Comunicació, en la
Mediació Comunitària i en la Sensibilització i Coordinació del Programa de Diversitat i Ciutadania.
2. Obligacions de les parts
L’Ajuntament de Torelló, mitjançant el Departament de Benestar Social es compromet a:
-

Efectuar una aportació de 15.569,88€ al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura destinat a finançar el
projecte objecte del conveni
Desplegar altres actuacions que les parts acordin desenvolupar dintre de l’àmbit d’actuació de la gestió
de la immigració, diversitat i la participació durant la vigència d’aquest conveni
Designar dos membres de la Comissió de seguiment del conveni

El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura es compromet a:
-

-

Lliurar una memòria del treball realitzat en el desenvolupament del Projecte de Diversitat i Ciutadania a
través de les actuacions en els Tallers de Comunicació, en la Mediació Comunitària i en la Sensibilització
i Coordinació del Programa
Incorporar el text “amb el suport de l’Ajuntament de Torelló” en tots els materials de difusió del
projecte que s’elaborin, així com l’anagrama i el logotip de l’Ajuntament de Torelló
Designar dos membres de la comissió de seguiment del conveni
3. Comissió Tècnica de Seguiment

El seguiment de les actuacions convingudes es farà mitjançant una comissió mixta entre l’Ajuntament de
Torelló i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Aquesta comissió tècnica de seguiment estarà integrada per:
-

Un/a representant de l’Ajuntament de Torelló
Un/a tècnic responsable de l’Ajuntament de Torelló
Un/a representant del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Un/a tècnic responsable del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura

Seran funcions de la comissió tècnica de seguiment:
-

Acordar els criteris de col·laboració
Fer el seguiment i l’avaluació de les actuacions derivades del conveni i dictar les especificacions
necessàries per al seu correcte desenvolupament
La Comissió Tècnica de Seguiment es reunirà sempre que qualsevol de les parts ho requereixi

4. Quantia de la subvenció
L’Ajuntament de Torelló satisfarà al Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura la quantitat de QUINZE MIL
CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (15.569,88€) que aniran amb
càrrec del pressupost de l’exercici 2009.
5. Sistema de pagament i forma de justificació
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El pagament de l’aportació econòmica es farà de forma fraccionada en dues aportacions, semestralment, a
partir de la data de la seva aprovació per part de l’òrgan de l’Ajuntament que correspongui i fins a 31 de
desembre de 2009.
El Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura justificarà l’activitat subvencionada, per un import igual o
superior al que se satisfarà, presentant al Registre General de l’Ajuntament de Torelló, un certificat de la
interventora del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura amb el vistiplau del President, en el què hi
constaran els següents conceptes:
-

Relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació
Que el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura té arxivats i a disposició de l’Ajuntament de
Torelló tots els documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat

6. Vigència i Extinció del Conveni
El present conveni tindrà vigència des del moment de la seva signatura i fins el 31 de desembre de 2009, i es
podrà prorrogar tàcitament per un màxim de dos períodes anuals més, si cap de les dues parts el denuncia
amb una antelació mínima de dos mesos a la seva data de finalització. En cas de pròrroga del present
conveni, ambdues parts podran introduir les modificacions que es considerin adients.
Seran causes de resolució del conveni, a més de les clàusules generals aplicables, l’incompliment de qualsevol
dels pactes establerts, amb denúncia prèvia d’una de les parts amb una antelació mínima de tres mesos.
I en prova de conformitat, se signa per duplicat el present conveni a un sol efecte, en el lloc i data que
s’indica a continuació.
Torelló, 28 de gener de 2009
Per l’Ajuntament de Torelló
L’alcalde accidental,
Lluís Bassas i Portús

Pel Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
El president,
David Mascarella i Terradellas

La secretària
Montserrat Freixa i Costa

El secretari
Jordi Valls i Aumatell

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels 15 membres assistents.
5/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
5.1
El primer, té relació amb el tríptic que vàrem rebre les famílies de Torelló sobre els canvis
en la circulació d’alguns carrers de Torelló. A nosaltres, des del grup, ens sembla bé que
es demani l’opinió de la ciutadania sobre temes com la circulació, però també ens
sembla que s’ha de deixar clar quin és el tema sobre el que hem d’opinar, perquè en
aquest tríptic no queda clar si s’ha d’opinar sobre els canvis que es plantegen en els
plànols, o sobre qüestions en general, de mobilitat.
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Nosaltres també pensem que qualsevol persona que opina, necessita saber què se’n farà
de la seva opinió i quin és l’objectiu per al qual es recullen les opinions, cosa que no
queda recollida en aquest tríptic.
D’altra banda, probablement és bo que a l’hora d’opinar tinguem uns criteris, que ens
sembla que són objectius i que són tècnics i sovint a Torelló ens trobem amb carrers que
tenen doble sentit i aparcament a banda i banda i suposo que tècnicament no és
discutible i, per tant, potser hi hauria d’haver uns criteris bàsics tècnics, que d’alguna
manera serveixen per allò que volem resoldre i perquè les opinions que puguem
manifestar la gent que vivim a Torelló puguin tenir, realment, més sentit i també que no
responen a capricis que puguin tenir els tècnics o els polítics del moment (a mi em sembla
que hi ha coses que són objectives).
I finalment, no es parla en lloc del temps que tenim per a presentar les propostes; per tant,
i posats a fer i a dir, quan em vaig trobar això a casa no sabia si ja s’havien posat en
funcionament aquests canvis o no.
Per tant, ens sembla bé, com a iniciativa ciutadans del Ges que es demani l’opinió, però
que es demani amb la informació bàsica i necessària del motiu pel qual volem aquesta
opinió, que es posin els terminis i, sobretot que d’alguna manera quedin clares les
informacions. Ens sembla que aquest tríptic no compleix aquests requisits i, per tant,
demanaríem que en altres ocasions es faci correctament.

Respon la Sra. Cristina Sala:
Crec que han dit dues coses i admeto que hi ha un error d’explicació: quan es va fer el tríptic
era per informar dels canvis que es faran efectivament en la circulació de carrers, que ja
s’havien presentat i acordat d’alguna manera en un consell municipal de seguretat ciutadana i
mobilitat. Per tant, la intenció era informar els ciutadans sobre quins serien els canvis i, la
part del tríptic destinada a una enquesta, la intenció era començar amb aquest i continuar amb
totes les butlletes o materials informatius que distribueixi l’ajuntament, i dedicar aquest
apartat a l’opinió de la població, en relació al tema de què vagi el tríptic. Torno a repetir que
possiblement hi va haver un error en no explicar-ho exactament, tot i que crec que les
preguntes eren prou comprensibles i també, per les respostes que hem obtingut, crec que la
gent ho ha entès, perquè la gent ha respost el que es demanava i ha opinat, no només en relació
als canvis de circulació, sinó que ha exposat les seves inquietuds i els seus suggeriments en
relació, en general, a la circulació de Torelló, per la qual cosa, quan calgui tornar a fer canvis
en altres zones, ens ajudarà.
Jo crec que la gent, si més no, la gent que ha contestat, ha entès perfectament el que se li
preguntava.
Què es farà de les opinions? Les que afecten als canvis que són imminents, les tindrem en
compte. Respondrem a totes aquelles propostes en què puguem identificar el ciutadà, tan si és
possible el suggeriment que proposa com si no ho és i, pel que fa als criteris i als capricis... la
proposta l’ha elaborat un tècnic i evidentment els criteris són tècnics i de caprici de polític no
n’hi ha cap, tret que considerem que intentar ordenar la circulació, prioritzant els vianants,
sigui un caprici polític; si això és un caprici polític, doncs, si, aquest és el caprici de l’equip de
govern en aquesta zona i ho serà en altres zones que seran objecte de regulació quan haguem
culminat aquesta.

Sra. Montse Ayats:
Jo no he dit en cap cas; he dit que precisament una bona explicació serveix per fer veure
que no fem les coses per caprici, si no perquè darrere hi ha un treball tècnic que justifica
aquestes coses.
D’altra banda, jo no conec les respostes que hi ha hagut, però si que m’he trobat amb
gent pel carrer, que m’ha demanat sobre què hem d’opinar; jo ho vaig entendre en
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aquest sentit i em va semblar que se’m informava d’uns canvis i que aniria pel carrer de la
Pau i me’l trobaria al revés i encara no ho he trobat i que havia d’opinar sobre la mobilitat
en general, però compartit amb altra gent, no teníem la mateixa visió i és això el que em
sembla que has dit (a la Sra. Sala), que no ha estat afortunada la manera com s’ha resolt.
I sobre els capricis, insisteixo: jo no he dit que fossin capricis; jo he dit que precisament
quan tens informació servei per evitar confusió.

Sra. Cristina Sala:
L’únic que es pot afegir a això, és que hi ha alguns carrers que patiran canvis en què hi ha
problemàtiques específiques concretes i s’estan atenent totes les peticions que no trenquen
amb la idea tècnica dels canvis i que siguin possibles, i és té en compte molestar el mínim els
veïns, sobretot al carrer de la Pau, que és un dels que pot generar més problemes i s’han tingut
en compte tots els suggeriments possibles i seran ateses.

Sr. Jordi Casals:
Només una observació: Si ho agafem com informar, fer un díptic que arribi a totes les
cases, perfecte. A l’hora de fer un procés participatiu, jo crec que és una cosa més
complexa i que ens hi hauríem de posar.
I a l’hora de treballar aquesta informació que teniu, de les aportacions que ha fet la
ciutadania, quan es treballin al consell de seguretat ciutadana i mobilitat, suposo que ho
podrem tenir prèviament per conèixer-ho si s’ha de debatre i que no ens ho trobem just
en el moment de parlar-ne.
I celebro que es tingui previst fer una devolució a tots els ciutadans que es puguin
localitzar. Esperem que es puguin localitzar tots.

5.2
Hotel d’entitats: aquesta setmana ha sortit una nota de premsa en què es diu que a
l’antic CAP de la plaça Nova s’hi farà un hotel d’entitats. Voldríem que se’ns confirmi que
tots els procediments legals per tal que l’edifici torni a revertir a l’ajuntament ja estan
acabats i, per tant, en aquests moments estem en disposició d’actuar-hi –no seria la
primera vegada al nostre poble que quan hi hem actuat, o hi ha retards, l’excusa és que
falten tràmits- i també que se’ns parli o se’ns digui exactament què és el que es pretén fer
en aquest edifici: quan fa uns dies que se’ns va dir que era un dels projectes que es volien
executar amb els fos estatals del govern, ens va semblar que estava bé; se’ns va dir que
es volien fer locals per a diferents entitats, la ràdio, ... però en cap cas es va parlar d’un
hotel o d’un viver d’entitats. Pot semblar una tonteria, però no ho és: darrere d’un hotel o
un viver d’entitats, hi ha una filosofia que vol dir uns espais comuns compartits, uns serveis
comuns compartits, una sèrie de coses que demostren un funcionament diferent d’un
simple alberg o d’un simple lloc on les entitats hi caben les que hi caben i quan no n’hi
caben més, es busquem un altre local, o com s’ha fet al carrer dels Artesans en què hi ha
unes entitats que, per no compartir, no comparteixen ni els lavabos! Això no són hotels
d’entitats; en tot cas, són locals per entitats i l’hotel d’entitats, que és un projecte que
arrosseguem de fa temps i que vàrem perdre l’oportunitat de tirar endavant en el seu
moment, demana una filosofia de funcionament que ens sembla que és important definir,
perquè vol dir que s’ha de treballar ja des d’ara, si ho volem convertir en un hotel
d’entitats, en com impliquem les entitats a definir aquests espais.

Respon el Sr. Lluís Bassas:

El projecte que hi ha, defineix el destí de la planta baixa com a dependències de ràdio Ona. Pel
que fa a la resta de les plantes, s’adequarà per tal que hi càpiguen diverses entitats i puguin
compartir espais.
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Aquí hi ha un treball que es va fer en legislatures anteriors i en què ja es definien una sèrie
d’entitats, possibles ubicacions d’aquestes entitats, però és un treball que hem de tornar a
reviure amb tots els grups, per veure què es pot compartir i què no es pot compartir i tenim
tot aquests anys per decidir-ho conjuntament.
Pel que fa a la propietat, no sé si està reescripturada a favor de l’ajuntament; segurament que
està fet, però no ho sé i ho asseguraré.
Sra. Montse Ayats:
Per tant, la voluntat si que és de compartir els espais, amb la filosofia d’hotel o de viver i el
compromís és treballar-hi al llarg d’aquest any, paral·lelament amb les obres que es
puguin anar fent.?
Sr. Lluís Bassas:
Efectivament.
5.3
Urgències nocturnes i el Carnaval: voldríem saber si ja s’ha concretat com s’articularà
l’obertura del CAP les nits de Carnaval i saber si hi ha una proposta concreta, perquè en
una de les reunions va quedar com un tema a l’aire.

Respon el Sr. Lluís Bassas:
Avui he signat una petició al Departament de Salut, perquè a part de les ambulàncies i els
equipaments que hi posa l’ajuntament, es tingui el C.A.P. Obert. La M. Àngels Casals coneix més
detalls.

Sra. M. Àngels Casals:
L’últim dia ja us vaig dir que jo m’havia posat en contacte amb el CatSalut i ja havíem fet la
demanda de què farien aquest dia. Com que evidentment a principis d’any encara no havien
donat cap resposta, vaig tornar a insistir i els vaig dr que els faríem tramesa d’una carta, des
de les entitats i de totes les regidories implicades –cultura, seguretat ciutadana, salut pública,
...- demanant que aquell dia es pugui obrir el cap o que proposin algun altre sistema d’urgències.
Dos o tres dies després, vaig rebre una trucada des del CatSalut, convocant-me a una reunió a
la tarda; hi vaig convidar les regidores de cultura i de seguretat ciutadana, perquè vaig pensar
que estaria bé que vinguessin a reforçar una mica; la reunió la vàrem tenir amb el CatSalut i
amb la directora de les urgències d’Osona; ens varen dir que entenien la nostra preocupació i
la nostra demanda, però que un metge no ens el podien posar, perquè en aquests moments
tenen serioses dificultats per poder cobrir les urgències nocturnes d’Osona, amb els
facultatius que tenim: cada vegada els metges són més grans i com que a partir dels 50 anys
no han de fer guàrdies, cada vegada hi ha més dificultats per poder-les cobrir i possiblement
aviat s’haurà de fer un replantejament per veure com queden les guàrdies.
Si que ens varen oferir una altra possibilitat i és que veurien bé poder obrir el CAP i com que
tenim una ambulància amb uns professionals, que aquests professionals, amb un reforç –que és
el que s’ha sol·licitat en la carta que s’ha signat avui- es facin càrrec de fer una mica el triatge
quan hi va una persona i nosaltres vàrem dir que des de protecció civil, tal com han fet altres
anys, ho puguin fer i quan hi va una persona que necessita un tractament mèdic, que tinguin
l’ambulància a punt per traslladar-la a Vic i que no s’hagi de desplaçar el metge, perquè només
n’hi ha tres a la nit, per tota Osona i el que vingui i que no necessiti una assistència mèdica,
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perquè es tracti només d’haver begut massa o que és una cosa lleu, que pugui quedar-se al CAP
mentre es localitzin els pares o algú que se’n pugui fer càrrec i dur-lo a casa.
Què suposa això? Varen dir que parlarien amb representants del SEM, que són els que porten
el transport sanitari; no ho han pas vist malament, però els del transport sanitari demanaven
que l’alcalde fes una carta amb una petició i que ells ja estan acostumats a fer-ho, però varen
donar pressa, perquè és un dia que hi ha molts carnavals, que s’hauran de reforçar moltes
coses, perquè cada vegada hi ha menys serveis d’urgència i s’haurà de veure com reparteixen.
Ara estem esperant resposta a la carta que avui ha signat en Lluís (Bassas) demanant sobretot
que hi hagi un reforç, la nit del divendres i del dissabte, sobretot la del dissabte i el reforç
consistiria en posar-hi una o dues ambulàncies més de reforç, a part de l’habitual, amb tot el
personal sanitari i, si no poden posar-hi un metge, tenint el CAP obert, es va demanar que hi
posin una infermera per ajudar en el servei. I en funció del que diguin els uns i els altres,
mirarem què podem fer.
5.4
Crisi: com a grup ens preocupava veure com des de l’equip de govern, davant d’una
situació complicada com la que estem patint arreu, però a Torelló especialment: en els
últims dies hem vist com augmenta la taxa d’atur; hem vist com empreses com la Vitri
presenten EROS; altres empreses parlen de rescindir contractes, ... ens semblava
preocupant que com ajuntament no s’hagués començat a treballar en la creació d’una
taula o el que es considerés que s’havia de fer. També ens va semblar preocupant assistir
a una reunió de Gestiomat –que entenem que ha de ser l’organisme que ha de servir per
fer aquest tipus de treball- i que aquest punt no constés en l’ordre del dia i tampoc es
veiés especificat en el pressupost. Nosaltres, com a grup, vàrem donar suport als projectes
que va presentar l’equip de govern per aplicar els recursos d’aquest fons estatal, perquè
ens va semblar que, en primer lloc, aquests recursos cobreixen una part de la població, la
població aturada del sector de la construcció, que el mes de novembre, a Torelló,
malgrat el que diguéssim estàvem parlant de tres-centes i escaig persones aturades
d’aquest sector; vàrem donar suport a aquests projectes perquè també al darrere hi ha
una filosofia de projectes que realment generen una ocupació –asfaltar carrers no
genera una ocupació, perquè vol dir comprar quitrà i llogar una màquina-; en canvi,
Torelló va apostar per obres que serveixen per suprimir barreres arquitectòniques i que
demanen mà d’obra i, per tant, generen ocupació; ens sembla una bona iniciativa, però
ens sembla que hem d’anar molt més enllà, perquè en aquests moments hem intentat
resoldre o ajudar a resoldre un sector molt concret, però ens queden molts altres temes.
Aquesta setmana hem pogut veure a la premsa que finament es va fer una reunió a nivell
de consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura; han sortit una sèrie de declaracions i voldríem
saber, com ajuntament de Torelló, a què ens hem compromès exactament i com ho
traduirem en els pressupostos, perquè realment sigui un compromís de tots plegats per
treballar per la crisi, en la mesura del que puguem fer des dels ajuntaments.

Respon el Sr. Lluís Bassas:
En Marc us explicarà com va anar la reunió a Sant Pere; de totes maneres, a nivell
pressupostari hi ha un pla d’inversions important, que ens sembla que en un moment en què la
construcció va cap avall i les úniques grues que funcionen al poble construint pisos,
pràcticament són les d’INCASÒL, el pla és una mica moure el màxim d’obra per tal que es
puguin fer coses diverses a nivell pressupostari propi de l’ajuntament, amb les inversions que
hi ha previstes i és una de les coses que podem fer des dels municipis.
Una altra qüestió és que a nivell institucional, potser en Marc us ho pot explicar millor, hi ha
actuacions que es poden fer, tant a nivell de consorci, com a nivell d’ajuntament.
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Sr. Marc Fontserè:
En primer lloc, en relació al consell d’administració de Gestiomat, comentar que l’únic punt de
l’ordre del dia era el pressupost; es va aprovar per unanimitat dels assistents. Cal lamentar
que Esquerra no hi pogués assistir; la convocatòria es va fer en molt poca antelació i ja em vaig
disculpar i em comprometo que encara que els estatuts no disposin que s’ha de fer en una
setmana d’antelació, o en quinze dies, o en un mes, em comprometo a què no es faci en dos dies
i si que em vaig posar d’acord amb el representant d’Esquerra perquè el dia que ho volgués, li
explicaria el que es va parlar.
No es va parlar de crisi i no estava a l’ordre del dia, perquè un parell de mesos abans vàrem
fer una assemblea del consorci en què es va aprovar que es crearia una taula de crisi del
consorci, en què Torelló és el municipi amb més pes i no crec que tingui sentit que anem creant
taules diferents.
S’han estat fent coses des de l’ajuntament, encara que no us haguem reunit o no us les haguem
explicat; em sembla que en Miquel Franch, l’alcalde, aquests últims dies o setmanes ha estat
intensament ficat en conflictes que hi ha al poble i a les Juntes de Govern ens ha estat
explicant a tots les seves gestions.
En el ple d’ordenances, vàrem aprovar algunes ordenances que incentivaven l’ocupació; no sé si
es rebaixava l’IBI o l’IAE a les empreses que creessin ocupació; en el fons Estatal d’Inversió
Local, hi ha municipis que fan camps de gespa artificial; nosaltres vàrem decidir, amb el
recolzament de tots els grups, buscar projectes que creessin ocupació; ja ho has dit, però és
una cosa més que estem fent, i, tal com ha dit en Lluís Bassas, el pressupost d’inversions que
esperem que s’aprovi, va en aquest sentit, de crear ocupació.
Pel que fa a formació, estem tirant endavant nou cursos, des de Gestiomat, dels quals set són
nous; suposo que abans d’un mes s’explicaran i abans de dos mesos començaran.
De tallers d’ocupació, l’any passat va ser el primer que en vàrem fer dos i aquest any estem en
contacte amb el Departament de Treball per intentar aconseguir-ne tres.
Ja hem demanat hora amb el director del S.O.C. Això són coses que estem fent i segur que
me’n oblido alguna i segur que no són suficients, però no es pot dir que fem poc.
Pel que fa a la trobada que vàrem fer el consorci a l’ajuntament de Sant Pere, es va parlar i es
va decidir crear aquesta taula en què hi hauria representants dels ajuntaments, representants
dels sindicats, representants de l’administració superior i empresaris i ens reunirem una
vegada al mes, parlarem del que podem fer, ens posarem deures i anirem fent un seguiment de
tots els compromisos. D’entrada no estava prevista la inclusió d’altres grups en aquesta taula,
però entenc que podem coordinar-nos d’alguna manera i trobar-nos abans de les reunions per
aportar coses i després tornar-nos a trobar per explicar com ha anat.

Sr. Jordi Casals:
Al respecte, nosaltres no demanàvem estar a la taula, si no que voldríem fer un
seguiment, estar en contacte i poder fer les aportacions que, òbviament canalitzarà
l’equip de govern a Gestiomat.

Sr. Marc Fontserè:
En aquesta primera taula, el que es va parlar és que si anem tots junts podem obtenir alguna
cosa més que anant cada ajuntament per la seva banda, a l’hora de parlar amb la Generalitat,
Diputació o amb qui toqui. Vàrem acordar que intentaríem optar a noves convocatòries que
puguin sortir, com a consorci, per intentar sumar més; fomentar encara més la idea de crear
una empresa d'inserció: la idea era fer-la a principis de 2010 i es vol intentar fer-la ara. I un
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altre tema és intentar que als pressupostos municipals hi hagi una partida, com un fons per
preveure possibles casos de persones que no puguin tirar endavant; hi ha ajuntaments que ja
tenen el pressupost aprovat i ho han d’estudiar, però era més una proposta que una obligació,
perquè la taula de crisi no ens pot obligar a res.

Sra. Montse Ayats:
Per tant, d’alguna manera, fent tot allò que ja fèiem fins ara i intentarem aconseguir més
tallers d’ocupació i més cursos de formació? És això? Reservarem uns recursos al
pressupost per fons de contingència que deies i, entenc que aquest aspecte es treballarà
conjuntament amb la resta de municipis de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura i, en la notícia
vaig entendre que es parlava que algun tècnic de Gestiomat es dedicaria
específicament a això; és així, o no?

Sr. Marc Fontserè:
De tota la llista que he fet, m’he oblidat de dir que hi ha tècnics de Gestiomat que feien altres
tasques. La demanda del servei d’empreses ha baixat i la persona que en tenia cura, ha estat
col·laborant en ocupació, en formació i ara també portarà altres tasques; la reassignació de
recursos és lògica i la notícia feia referència a què aquesta persona ara no té tanta feina; no
deixarà de fer la feina que feia, però ajudarà en altres.
SR. ALBERT SOLDEVILA:
5.5
Autobusos de Torelló: la parada de bus es va desplaçar de la seva ubicació al carrer del
pont i es va traslladar cap al carrer Sant Miquel; es va dir que era provisional per les obres
que es feien al carrer del Pont. Ara que estan acabant aquestes obres, voldria saber si la
parada es mantindrà a la seva ubicació actual o si es buscarà una altra ubicació, perquè
en l’actual es dificulta molt el trànsit.
Ja s’ha demanat en diverses ocasions anteriors la possibilitat de moure la parada de bus
de l’avinguda de Rafael Casanova. Ens vàreu dir que ho tornaríeu a mirar i que diríeu
alguna cosa, però encara no heu dit res. Hi ha novetats?

Respon el Sr. David Forcada:
La parada del carrer del pont que es va traslladar al carrer Sant Miquel, s’ha de reubicar al
carrer del pont si no hi ha una situació millor, però ara per ara, com que no la trobem, tornarà
al carrer del pont una vegada assegurem que les obres d’aquell edifici estiguin acabades.
I en relació a la parada de l’estació, ho vàrem estar valorant amb el tècnic; el canvi no està pas
malament, però aprofitarem que vinguin a pintar l’empresa que ens ho fa periòdicament i farem
el canvi quan vinguin a fer-ho.

Sr. Albert Soldevila:
Entenc que aquest canvi es farà?

Sr. David Forcada:
Hi ha un altre tema i és que estem pendents de fer el clavegueram que baixa del carrer del
cementiri, que s’ha d’obrir, perquè baixa un col·lector molt gros de dalt i hem d’anar al
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col·lector que passa pel costat del riu; tot aquell tros l’hem de tornar a obrir i jo penso que el
més prudent seria canviar-ho una vegada s’hagin fet les obres del col·lector.

Sr. Santi Vivet:
No s’ha fet ara, després de festes, perquè ens feia molta por que hi ha el temps just per
arribar al carnaval i es començarà l’obra just després de carnaval i abans de l’estiu.

Sr. Albert Soldevila:
I la parada de l’avinguda Rafael Casanova, entenc que també es farà el canvi?

Sr. David Forcada:
En principi si; en teoria ha d’anar a la banda de l’estació, que és més ampla i em sembla que ja
ho havíem parlat una altra vegada.
SR. JORDI CASALS:
5.6
Des d’Esquerra apunto dos temes que ja han sortit abans: un és sobre el procés
participatiu des tríptics; no redundaré en el que ja ha dit la Montse (Ayats), però si que
poso en dubte la metodologia de treball en la participació, sobretot en el punt en què
quan s’obre un procés participatiu i obres la participació ciutadana, s’ha de deixar molt
clar perquè servirà; fins a quin punt es té capacitat de decisió i sobretot, quin retorn i com
es farà aquest retorn a tothom que hagi pogut participar-hi.
Creiem que no s’ha explicat prou bé i el tríptic tampoc és que ajudi gaire...
A Aquest prec ja s’hi ha donat resposta.
5.7
Arran de la crisi, demanar quines actuacions, iniciatives, ... es podrien portar a terme; ha
parlat de Gestiomat, del Consell d’administració; nosaltres no hi vàrem poder assistir,
bàsicament perquè es va fer una convocatòria bastant deficient; esquerra republicana
no hi va poder ser i no sabem què s’hi va dir.
El que si que hem pogut veure per la premsa, és la creació d’aquesta taula per treballar
la crisi en l’àmbit del consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura.
Ens sap greu que això ho haguem d’haver conegut per la premsa; creiem que la situació
actual seria important invocar totes les forces de Torelló, i ens agradaria, com en altres
temes que també ho hem demanat, i esperem que així sigui, que es pugui fer un
seguiment amb els partits que estem a l’oposició, perquè nosaltres hi podem aportar i
perquè sapiguem el què s’hi està treballant.
A la nostra, Torelló i la Vall del Ges, sembla que la crisi pica molt fort i com més siguem
segurament hi podrem aportar més coses.
A aquest prec ja s’hi ha donat resposta.
5.8
Sobre el Pescallunes: és un butlletí local que paguem entre tots i té un espai per als
regidors que estan al govern i l’oposició tenim el nostre espai, per esplaiar-nos, però hi ha
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uns punts que són d’informació general i on s’intenta que a cada casa arribi la informació
del que s’està fent a l’ajuntament. Nosaltres creiem que un dels plens més importants que
hi ha a l’any, és el d’ordenances i en la informació que es dóna sobre aquesta notícia,
creiem que no està a l’alçada que nosaltres pensàvem, no per la qualitat, sinó pel
contingut; és a dir: es fa un ús molt partidista d’aquest butlletí municipal, en què si que
s’expliquen alguns raonaments –que no es varen donar al ple, perquè si ho recordem, el
ple va ser bastant silenciós- i si que s’apunta què voten els grups s l’oposició, però no
s’argumenten els motius i jo crec que és força important el raonament dels
posicionaments dels grups. Es fan unes afirmacions que surten a la revista, però no surten
a l’acta del ple corresponent, del regidor d’hisenda, que si em permet ho llegiré, perquè
crec és molt fort el que es diu: “El regidor Pere Galobardes explica que la taxa ha de
cobrir el cost del servei, perquè si s’estipula una taxa inferior al cost, a la llarga redundarà
en més impostos –fins aquí, d’acord-. El regidor considera que les esmenes que va
presentar l’oposició haurien deixat l’ajuntament sense els recursos suficients per atendre
les demandes socials, perjudicant els segments de la població més desfavorits.” Les
esmenes que vàrem recolzar l’oposició, bàsicament anaven en les línies de fer
bonificacions en les taxes i moltes les situàvem en un context, com aquest, de dificultats
econòmiques i aquí podríem facilitar les coses a la gent que paga els seus impostos. De
bonificacions, ja se’n fan, en aquest ajuntament! No creiem que per això quedi gent
desvalguda en els serveis socials de Torelló.
Jo pregaria a l’equip de govern que faci una reflexió de l’ús que fa del butlletí municipal i
que si ha de plasmar el que passa en els plens, que plasmi el que es diu en els plens i això
no es va dir en aquest ple.

Respon el Sr. Pere Galobardes:
Entenc que no t’agradi, però tampoc deixa la notícia que part de les propostes que va
presentar Esquerra eren fora de norma i no es podien presentar, perquè la norma no permetia
aplicar-les. I tampoc deia la notícia que quan fas una presentació en què vols exonerar o vols
bonificar, hi ha d’haver una mica més de substància per poder-la valorar, com un estudi
econòmic o un preestudi econòmic, i això tampoc ho deia la notícia. En tot cas, la notícia diu el
que diu i a qui li agradi, bé, i a qui no, també.
El tema de les bonificacions en les taxes: és complex establir noves bonificacions quan
aquestes bonificacions repercuteixen en la totalitat de la resta de la població; per tant,
bonificar segons quin segment ara, vol dir incrementar a altres i la situació tampoc permet
gaire aquest joc. Per tant, es va estudiar tot el que són tipus de bonificacions; en Marc
(Fontserè) ho ha esmentat ara fa un moment; és el que és a les nostres mans per aplicar com
ajuntament; el que no podem fer són coses que no estan a les mans d’un ajuntament i menys
d’un ajuntament de 13.800 habitants, però si que el que és dins de les nostres mans, ho vàrem
estar estudiant i tot el que va ser efectiu es va presentar i aprovar pel Ple.

Sr. Jordi Casals:
El contingut de la notícia i això que ha dit ara el regidor, tampoc va sortir al ple, però
tampoc va sortir que hi havia un compromís de l’equip de govern per parlar d’aquestes
bonificacions pròpies i segurament, si ho hagués fet de mirar-ho i no esperar a l’última
setmana quan va dir de parlar o no de les esmenes, ho haguéssim pogut fer; però és que
el meu prec no anava pel contingut, ni de les ordenances, ni del ple, si no de l’ús que es
fa del butlletí, un ús partidista; ja m’està bé que facin entrevistes als regidors que estan al
govern, ho trobo normal! Cap problema, nosaltres també tenim el nostre espai, però
quan es tracten les notícies d’una manera informativa, entenc que la pregunta no anava
tant pel regidor d’hisenda, si no per la regidoria d’informació –no sé si això és d’alcaldia-,
de no fer un ús partidista d’una eina que la paguem entre tots els ciutadans. No volia
posar-me en el contingut del ple; ja ho vàrem fer en el seu moment.
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Sra. Cristina Sala:
La regidora que pretens al·ludir no és la d’informació és la ce ciutadania activa i informació
depèn de l’alcaldia i, en tot cas, pel tros que has llegit jo no entenc que sigui un ús partidista;
en tot cas hauria de ser bipartidista, perquè som dos els partits que governem i entenc que les
notícies el que no fan és reflectir l’acta del ple, que si que també té el seu espai en el web; el
que fan les notícies és explicar el contingut des del punt de vista de l’equip de govern, siguin
dos o tots els partits i, per tant, evidentment, potser no diré ben bé el que ha dit en Pere
(Galobardes), però... és lògic que no sembli correcte a tothom, perquè –repeteixo- explica el
punt de vista de l’equip de govern, igual que els escrits de l’oposició expliquen el punt de vista
de l’oposició i no crec que sigui esbiaixada la notícia, perquè entenc que no han de reflectir les
actes del ple.

Sr. Jordi Casals:
Això em clarifica més les coses, amb el que ha dit la regidora: les notícies reflecteixen el
punt de vista de l’equip de govern; sabut això, el que hauríem de mirar és la destinació
del pressupost per fer un butlletí, perquè l’equip de govern passi el seu punt de vista fins i
tot en les notícies informatives.

Sra. Cristina Sala:
Em sembla que no hem “descobert la sopa d’alls” amb això!!!

Sr. Jordi Casals:
Nosaltres fem una valoració diferent del que és un butlletí municipal.

Sr. Lluís Bassas:
No es tracta pas de discutir; de fet, en l’escrit que podeu fer els grups a l’oposició –i abans el
fèiem nosaltres- també podeu plasmar la vostra opinió i, per tant, no crec que la discussió hagi
d’anar més enllà.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
EL PRESIDENT,

LA SECRETÀRIA,

