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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 membres del consistori i amb les modificacions que es fan
constar a continuació, a proposta de la Sra. Montserrat Ayats, l’acta núm. 01/2009,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 26 de gener de 2009:
•

A la pàgina 5 de l’esborrany, tant en l’apartat d’aprovació de l’esmena, com en
el text definitivament aprovat de la moció, es va afegir a l’Estat espanyol “altres
països” per la qual cosa, sobra una coma i cal posar “aturin” en plural. El redactat
definitiu, en ambdós casos és el següent:
“SISÈ.- Demanar al govern de l’Estat espanyol i altres països que aturin el comerç
d’armes amb l’Estat d’Israel.”
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•
•

•

A la pàgina 28, diu “torneria” on hauria de dir “tonteria”. La frase correcta queda
redactada de la manera que es transcriu a continuació:
. Pot semblar una tonteria, però no ho és:
La seva intervenció a la pàgina 29, es va fer en forma de pregunta, perquè si no
fos així no tindria sentit la resposta del Sr. Bassas que consta a continuació. El
paràgraf quedarà transcrit de la manera següent:
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.?
I a la pàgina 32, parla de “fons d’indigència” quan, en tot cas, cal parlar de “fons
de contingència”. Es modifica en aquest sentit:
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?

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
2.1.- DICTAMEN SOBRE L’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2009-2011:
ACORD:
I.

ANTECEDENTS:

La regidoria de joventut d’aquest Ajuntament va treballar a partir de les línies i objectius
plantejats en el I Pla Local de Joventut 2005-2008.
La Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per
poder optar a les sol·licituds de subvencions, demana als ens locals elaboració de Plans
locals de joventut.
II.

CONSIDERACIONS:

El II Pla local de Joventut ens permet utilitzar una metodologia de treball i avaluar les
accions a partir d’indicadors qualitatius i quantitatius.
Vist l’expedient tramitat a l’efecte, i el dictamen favorable de la Comissió Informativa de
serveis a les persones, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR el Pla Local de Joventut 2009-2011 com a eix de la política local de
joventut.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a l’Oficina del Pla Jove de la Diputació de Barcelona i
a la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
El text del document que s’aprova, per la seva extensió, s’adjunta a part.
INTERVENCIONS:
SR. MANEL ROMANS:
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Avui presentem aquest pla de joventut; com sabeu s’ha estat treballant des de fa més
d’un any. En primer lloc, el que voldria fer és llegir públicament l’escrit que vàrem fer com
a preàmbul del pla de joventut, signat per l’alcalde i per un servidor i fer una mica de
comentari al respecte: el segon Pla local de joventut 2009-2011 de l’ajuntament de Torelló
s’ha realitzat a partir d’un període de reflexió i participació on els protagonistes i les
protagonistes han estat els joves; estem satisfets, perquè el debat que es va iniciar durant
l’any 2008, ha comportat una nova sensibilització en el treball realitzat per la regidoria de
joventut i un reconeixement dels joves com a ciutadania amb entitat pròpia i
diferenciada. El Pla local de joventut és una eina que ens facilita el treball com a
metodologia i ens defineix els eixos i les línies d’actuació en matèria de joventut.
L’aprovació d’aquest pla en el ple de l’ajuntament de Torelló, potencia els criteris de
transversalitat i integrabilitat, no solament atenent a determinades necessitats de la
població, i oferint determinats serveis, si no també treballant des d’una perspectiva global
que interrelacioni els diversos àmbits de la vida dels joves: la formació, el treball,
l’habitatge, la salut, la participació democràtica, l’equilibri territorial i la cohesió social.
En aquesta presentació no podem obviar ni oblidar el suport que hem rebut per part de
la Secretaria de joventut pel que fa al procés participatiu. Ha estat un treball ric, actiu,
dinàmic, i sobretot, d’equip; hem fet equip amb persones de dues administracions
diferents i amb joves de Torelló. També volem agrair i felicitar el grup de joves que
anomenàvem promotors, ja que són els veritables artistes d’aquest procés participatiu:
amb ells es va concretar tot el procés i es va acordar d’organitzar la jornada jove el 25
d’octubre de 2008, amb la participació d’una cinquantena de joves que varen
verbalitzar les seves necessitats i propostes; a més van organitzar un sopar i un concert per
a tothom. Paral·lelament, també s’han fet altres accions per a recollir opinions i propostes,
com ara passar qüestionaris a l’alumnat de tercer i quart d’ESO i batxillerat, perquè
també opinessin sobre les seves necessitats i interessos. Finalment, es varen crear dos
grups de discussió, un de persones joves, i l’altre –que anomenàvem expertes- que
treballen també per als joves i amb els joves.
També volem agrair l’aportació dels dos grups de l’oposició, ja que s’han llegit els
documents amb bons ulls i han fet les seves aportacions per tal de beneficiar la política
de joventut en el nostre poble; tot això, a través del consens i d’una veritable participació
democràtica.
Volem continuar treballant amb les persones joves del municipi a partir dels objectius i de
les accions plantejades; crearem un blog per anar concretant i informant de tots els
objectius assolits; aquesta serà l’eina per a continuar impulsant la participació juvenil a
Torelló. Aquest pla ens dóna les eines per a fer una bona política per a joves i volem que
ajudi a potenciar la dinàmica participativa que sempre se’ns ha reconegut: és la gent del
poble que fa poble. Està signat per l’alcalde, Miquel Franch, i un servidor.
Ara, nosaltres, des de la regidoria, voldríem dir que a partir d’aquest ple hem de treballar
de valent, i per a fer-ho comptem amb la col·laboració de la resta de regidories, ja que
les accions proposades no només afecten a la regidoria de joventut, si no que com hem
exposat en la presentació, els àmbits en què ens mourem fan que hi hagi d’haver una
transversalitat en les decisions i, per tant, una implicació de tots els regidors. De les accions
que hi proposem, m’agradaria dir que més de la meitat ja s’estan executant i que les
altres les anirem posant en funcionament a mesura que la disponibilitat dels tècnics i del
pressupost ens ho facin possible. També voldríem dir que alguna de les dades que surten
al pla potser no estan del tot actualitzades, però són les últimes que ens han facilitat les
administracions a les que els les hem demanat.
També, i per acabar, m’agradaria personalitzar amb noms les persones que han fet
possible que avui puguem aprovar aquest document: en primer lloc, la Teresa Faja i la
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Maria Villegas, tècniques de la regidoria de joventut, que han fet un treball de
coordinació excel·lent dels diferents grups i que han estat les veritables responsables de la
confecció del pla. Com hem dit abans, també, el grup de joves que ens ha ajudat a tirar
endavant tota l’organització de la jornada participativa, que ben segur, no hagués tingut
l’èxit que va tenir sense la seva col·laboració.
També voldria fer-ho a la Guiomar Vargas, tècnica de la secretaria general de joventut,
pel seu recolzament i experiència, que ha fet que sempre que hem necessitat els seus
consells, ha fet un lloc a la seva agenda per venir a Torelló i donar-nos un cop de mà.
A l’Adela Casals, per la frescor que ens ha portat en les reunions amb els joves i la seva
manera de fer, que ens ha encomanat a tots les ganes de tirar endavant un projecte que
a vegades ens semblava difícil de poder aconseguir.
També a la gent de l’empresa “la carpa”, per tota la feina feta en les enquestes, les
reunions amb els diferents grups d’opinió i en la redacció del pla que avui us presentem.
I per acabar, al grups d’Iniciativa per Catalunya Verds, en boca de la Montse Ayats, i al
grup d’Esquerra, per part d’en Jordi Casals, per les seves aportacions al redactat final
d’aquest pla, sense les quals potser no li hauríem donat tota la pluralitat que ens aquests
moments podem dir que té.
Per tot el que us hem exposat, demanaríem al ple que tingui a bé aprovar aquest pla de
joventut i que com a document obert, que tothom hi pugui fer les aportacions que calgui,
per tal que no sigui un document per tenir al calaix, si no per enriquir-lo i que sigui una
eina “per al” i “del” jovent del poble.
SRA. MONTSE AYATS:
Com bé deia el regidor, ja tenim el Pla local de joventut a punt d’aprovar; finalment ha
arribat aquest pla i dic finalment en el sentit que jo crec que s’ha allargat molt més del
que hauria tocat, però sobretot en el moment en què es discutia el pacte PSC-CiU va
allargar el procés i ara estem pràcticament –com bé sabem tots- sobrepassant els terminis
que teníem per a presentar el nou pla.
Com ha dit bé el regidor, el pla ha comptat amb les aportacions dels participants de la
jornada, una colla de 50 joves seleccionats per la regidoria; els resultats d’unes enquestes
fetes a alumnes d’ESO i batxillerat –unes 225 persones- i les aportacions d’experts i de la
pròpia regidoria i, suposem també –perquè no acabem de creure que sigui així- les
aportacions de totes les regidories de l’ajuntament, malgrat estem convençuts i sabem
els esforços que hi ha dedicat la regidoria de joventut.
D’entrada, hem de dir que des d’Iniciativa Ciutadans del Ges no compartim la satisfacció
en què es va manifestar fa uns dies en aquest ple, al final tant esquerra republicana com
de convergència: el regidor de joventut, en un dels darrers plens manifestava la seva
satisfacció sobre la jornada participativa que va marcar l’inici dels treballs de
participació, una jornada on, dit sigui de pas, se’ns va excloure com a polítics; al final
se’ns va dir que hi podíem assistir, però, sobretot, sense dir res. Sobre això podríem encetar
un llarg debat però, en tot cas, el que volem que quedi constàncies és que és un
argument que demostra un concepte esbiaixat de la política i que en cap cas
compartim des del nostre grup. La insatisfacció en tot cas, no ve per aquest tema, si no
que ve per dos fets que ja vàrem comentar: un era la selecció de participants; pensem
que -pel que vàrem poder conèixer- no era prou representativa de la diversitat de joves
existent al nostre municipi i no ens va agradar i així ho vàrem manifestar a la tècnica quan
ens va fer arribar la convocatòria per fer-ne difusió, perquè com a grup ens havíem
compromès a fer difusió de la jornada; no ens va agradar que el missatge i la imatge, es
prioritzés una invitació a un sopar i a una activitat musical gratuïta, més que a la feina per
a la qual es feia realment la convocatòria.
En canvi, però, ens semblen molt més interessants les enquestes que es varen fer als
alumnes d’ESO de tots els centres i dels de batxillerat. Ens sembla que d’aquesta manera
si que es pot garantir la pluralitat i la diversitat de joves que hi ha al nostre poble;
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recordem que l’ensenyament a l’ESO és obligatori i, per tant, hi assisteixen o hi haurien
d’haver assistit aquell dia la majoria de joves del nostre municipi. D’altra banda, aquestes
enquestes ens aporten informacions que ens sembla que també ens haurien d’ajudar a
reflexionar a fons sobre les polítiques que desenvolupem i hem de desenvolupar
l’ajuntament: la primera és la importància i el pes específic del punt 16 com a eina
coneguda i ben valorada pels joves; una eina a la qual no sempre se li dóna la
importància que cal i que sovint es vol convertir en punt d’informació d’activitats ben
diverses i no sempre vinculades als joves; nosaltres continuem pensant que s’ha de
dedicar sobretot als joves i que s’ha de dotar dels recursos suficients, perquè la prova és
que els joves el valoren molt positivament.
Una altra dada important és que només un 58% dels alumnes d’ESO i un 36% de
batxillerat, sap què fa l’ajuntament pel que fa a activitats i actuacions destinades als
joves; i una altra dada rellevant, és que un 73% dels joves d’ESO i un 80% dels joves de
batxillerat, no estan associats i a més, manifesten en un percentatge molt alt que no
tenen cap intenció d’associar-se. Tots aquests temes crec que també al costat de tots els
que s’apunten al llarg del pla ens han de fer reflexionar, i molt, de la feina que ens queda
com ajuntament i com a regidoria de joventut.
Després d’aquest primer treball en què es varen fer les enquestes i la jornada, als grups de
l’oposició se’ns va presentar una primera aproximació a la realitat dels joves de Torelló i, a
partir d’aquí, des del nostre grup vàrem expressar una colla de dubtes, en el sentit que en
alguns casos s’arribava a conclusions que ens semblaven poc documentades i també
vàrem fer –com ha dit el regidor- diferents aportacions.
Finalment, un cop va passar un període de temps en què es devien fer diversos treballs, el
gener passat se’ns va presentar el document definitiu que inclou tot aquest treball, però
alhora també les actuacions concretes i tota la informació sobre el ple. Pel que fa a les
propostes, en general ens semblen interessants i hem de pensar que també ho són per als
joves; se suposa que és el resultat –com es diu- de les trobades que s’han fet amb els
joves i suposo que hi ha hagut o espero que hi hagi hagut un retorn als joves que han
participat tant a les jornades com a l’enquesta.
Pel que fa a les propostes que apareixen al llarg d’aquestes pàgines del pla local, ens
sembla prioritari incidir especialment, perquè tots els joves coneguin les polítiques i
activitats que l’ajuntament desenvolupa en matèria de joventut; el blog, com ha
esmentat el regidor pot ser una bona eina, però cal pensar-ne d’altres, perquè no tothom
usa o pot usar les tecnologies amb facilitat, encara. Pensem que potser hi ha algunes
propostes en què s’ha estat una mica pot crític en valorar-ne la continuïtat o en
transformar-les; creiem que s’hi hauria d’aprofundir de cara a un futur; si cal continuar
fent el que hem fet sempre, o podem fer-ho d’una altra manera. Des del nostre grup
considerem que l’avaluació ha de ser sobretot qualitativa; la quantitativa està molt bé,
però no ens dóna cap informació real sobre els resultats de les nostres polítiques. Calen els
compromisos –com ha demanat el regidor- de la resta de regidories i també calen
recursos; per exemple, en el pressupost d’aquest any 2009 no hem acabat de saber
veure que hi hagi la dotació suficient per tirar endavant totes o algunes d’aquestes
propostes, o temes com Gestiomat, que apareix en diverses ocasions el desconeixement
que en tenen els joves i creiem que s’arrosseguen de fa molt temps i que només es poden
canviar si realment hi ha una voluntat que sigui així.
En algunes de les propostes, com buscar una nova ubicació per a la carpa, són
propostes que ja hem defensat com a grup, no tant pels conflictes que generen als veïns,
si no perquè necessitem un espai que reuneixi les condicions necessàries per fer aquest
tipus d’activitat. L’eliminació de la prohibició de jugar a pilota al carrer o la pràctica
esportiva com a instrument de socialització o el suport a les entitats, són propostes que
com a grup hem anat defensant i que a proposta dels joves també s’han incorporat a
aquest pla. Hi ha altres propostes que des d’Iniciativa Ciutadans del Ges veiem de
manera diferent; per exemple –ja ho vàrem manifestar, però en tot cas ha quedat recollit,
i ens sembla bé- és la proposta que va sortir dels joves, però nosaltres, com a grup,
considerem que el tema dels bucs d’assaig no ha de ser un tema exclusivament de joves;
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ha de ser un tema pensat per a tota aquella gent que fa música o li agrada la música,
tingui l’edat que tingui. O, per exemple, considerem que en el Festus s’ha utilitzat poc per
fer conèixer i projectar les activitats dels joves creadors del nostre poble i de la nostra zona
i, per tant, creiem que aquí nosaltres ho veuríem d’una altra manera.
I finalment, tot i que el document apareix com una proposta més, per a nosaltres ens
sembla fonamental: des d’Iniciativa ciutadans del Ges, creiem que cal que es pensi en el
CAP vell, l’edifici de la plaça Nova, com a centre neuràlgic dels joves i per als joves;
nosaltres pensem que seria adequat traslladar-hi el punt 16 i impulsar el projecte en
aquest espai que en el seu moment, la comissió d’equipaments havíem dissenyat per
alguns espais del club; tots sabem les dificultats que hi ha sempre per a invertir en
polítiques de joventut; sempre o molt sovint hi ha altres prioritats i, per tant, des del nostre
grup pensem que cal aprofitar l’oportunitat que hi ha en aquests moments, perquè si no
es fa ara, no es farà mai.
Per tant, en síntesi, des d’Iniciativa Ciutadans del Ges, hem estat crítics en alguns
moments amb la metodologia de participació; compartim la majoria de les propostes
que conté aquest pla –i discrepem d’algunes-; apostem pel CAP vell com a espai d’ús
prioritari per als joves i, per tot això i malgrat tot el que hem comentat, però com que
creiem fermament en les polítiques de joventut i ens sembla que els eixos, les bones
intencions que es plantegen en la presentació que ens ha llegit el regidor, votarem
favorablement aquest pla tot esperant que aquestes crítiques, aquests comentaris i els
que he anat fent arribar al regidor serveixin per a millorar-lo i, si no és així, més endavant ja
ens ocuparem de fer sentir la nostra veu.
SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra, és un tema que des de l’inici d’aquest mandat, estant a l’oposició hem
mostrat molt interès, continuant amb l’interès que ja havíem mostrat en el passat mandat.
Les formes han canviat respecte als darrers 4 anys, tant quan el regidor era en Marc
Fontserè, com amb el Manel Romans el tarannà ha canviat; hem pogut parlar... nosaltres
sempre que hem pogut, amb totes les regidories –perquè sabem que les polítiques de
joventut són transversals- sempre hem intentat posar l’accent en joventut; per exemple,
l’altre dia, en una reunió sobre temes de promoció econòmica ho vàrem posar damunt
de la taula; no és sols amb el regidor de joventut amb qui s’ha de parlar –si que és un
element estratègic- si no que és amb totes les regidories.
Aquest pla local de joventut, que és marc i una manera planificada de fer les polítiques
de joventut, nosaltres el valorem positivament, òbviament, per a nosaltres hi hauria coses
que les hauríem pogut fer diferent i algunes que hauríem volgut incloure i que no hi són,
però globalment el valorem positivament; i també valorem molt positivament, com he dit
abans, la manera com s’ha treballat: primer amb la participació dels joves, una
participació que ha estat a través de les enquestes, que és una manera d’arribar a molts
joves; i després amb el procés participatiu que ha tingut el suport de la secretaria de
joventut. Òbviament que aquest procés no ha estat l’ideal, però és que hem hagut de
començar des de zero i les persones que han treballat en processos participatius i en
implementar una manera de fer política participativa, sap que en això no s’arriba a
l’excel·lència d’un dia per a l’altre; nosaltres veiem això com un primer pas, el que ha de
ser una filosofia de treball participatiu en les polítiques de joventut i després s’hauria
d’encomanar una mica més a la resta d’àrees de la casa, que també és una de les
voluntats que hi ha en les línies participatives de polítiques de joventut; és a dir, tenir una
idea de fer de punta de llança en alguns aspectes i en què també hi ha els de
participació dels joves i, si s’encomana, la participació ciutadana. També valorem molt
positivament l’esforç que s’ha fet en buscar el consens amb la resta de grups, els que
estem a l’oposició; que se’ns hagi escoltat i, a més, se’ns hagin acceptat les propostes –
que això és una altra, perquè escoltar és més fàcil, però acceptar les propostes i
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aportacions que hem fet és positiu-. És per això que estem contents que de prop de la
trentena d’observacions i propostes que vàrem fer, la majoria s’hagin inclòs i s’han tingut
en compte les que no eren concretament actuacions, si no en formes de treballar i en
uns matisos a l’hora d’executar aquestes actuacions.
És un pla local de joventut que està dins del marc de les polítiques que marca el pla
nacional de joventut; és a dir, són polítiques transversals per a donar resposta a
l’emancipació i això vol dir que s’ha comptat i en aquest pla local de joventut, s’hi
compten actuacions de les diferents regidories d’aquest consistori; ara bé, aquí s’ha de
veure si la implicació real d’aquestes regidories és real o no ho és i, a més, el que he dit
abans: unes polítiques que s’han fet d’una forma participativa, és a dir, s’ha intentat fer
aquesta política de joventut per als joves, però també amb els joves, cosa que en els
darrers quatre anys no s’havia fet d’aquesta manera i nosaltres ho havíem reivindicat
continuadament.
Una de les reivindicacions que també fèiem en el passat mandat, era la creació del
consell de joves; en aquest pla local de joventut no hi consta explícitament –nosaltres ho
vàrem demanar- però fem un vot de confiança a la regidoria i amb la voluntat
d’aprofundir en les polítiques participatives, es va dir que es treballaria per poder crear
aquest consell de joves i crear un òrgan estable d’interlocució dels joves amb
l’ajuntament.
Per acabar, dues observacions: una, que aquest és un pla per a tots els joves; no ens hem
quedat sols amb les joves que estan escolaritzats, és a dir, els que estan a l’ESO i al
batxillerat, si no que també hi ha línies de treball per al que moltes vegades són els joves
oblidats per l’administració local, és a dir, dels 18 fins als trenta o trenta-i-escaig anys,
depèn de en quin àmbit; nosaltres, això ho valorem molt positivament, i més si veiem la
diagnosi i l’anàlisi de la realitat, veurem que els joves de 20 a 30 anys són molts més que
els de 16 a 20 anys. I també el reconeixement de les tècniques de l’ajuntament de Torelló
per la feina que s’ha fet fins ara, i esperem –i creiem que serà així- el reconeixement per
portar endavant les polítiques de joventut que marca aquest pla local de joventut.
I per acabar, ens queda un sol dubte i és saber si pressupostàriament es donarà resposta
a aquest pla local de joventut, que creiem que és prou ambiciós i que tenim 4 anys per
donar-hi resposta. Nosaltres donarem suport a aquest pla.
SR. MANEL ROMANS:
Només dir que com hem dit abans, això és un document d’inici. De la mateixa manera
que hem estat oberts a col·laborar amb els diferents grups a l’ajuntament, hi seguirem
estant i, per tant, totes aquestes observacions que heu fet en aquest ple, espero que ens
puguem trobar algun dia i començar a parlar de les que es puguin implantar.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
3.1.- DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM EN
DEFENSA DE LA FESTA DEL FOC:
ACORD:
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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM TORELLÓ EN DEFENSA DE LA FESTA DEL FOC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’ençà la primavera de 2007, la Directiva 2007/23/CE, de 23 de maig, del Parlament
Europeu i del Consell sobre la posada al mercat d’articles pirotècnics ha anat generant
una inquietud creixent entre els grups de foc de Catalunya (balls de diables, bèsties de
foc i colles de foc), que temen els efectes restrictius que pugui suposar l’aplicació
d’aquesta directiva.
Aquesta directiva té tres anys per a la seva transposició (els Estats membres han
d’adaptar i publicar com a molt tard el 4 de gener de 2010 les disposicions necessàries
per donar-ne compliment) s’adreça a la fabricació, l’emmagatzematge i, en tercer lloc,
al seu ús professional o recreatiu. És en aquest darrer punt que es perceben limitacions o
fins i tot amenaces al futur de correfocs, diables infantils o festes amb pirotècnia. La feina
feta fins avui amb l’associacionisme i el municipalisme, i un bon treball legislatiu els
propers mesos, ens pot permetre superar els esculls a què la Directiva ens aboca.
Atès que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat ja ha
elaborat un document amb les consideracions que ha d’incorporar el Reial Decret de
transposició de l’esmentada directiva europea des del punt de vista de la utilització
d’articles pirotècnics en les manifestacions de cultura popular i per tal que la transposició
de la directiva europea a la normativa de l’Estat espanyol no col·lisioni amb les nostres
tradicions i costums.
Atès que el Ministerio de Indústria a través del director general adjunt de Mines i Cap de
l’Àrea de Explosivos y Pirotecnia , ha comunicat la voluntat d’elaborar l’esborrany de la
transposició espanyola abans del mes d’abril per tal de disposar del segon semestre per
tramitar-ho com a reial decret després de passar per informació pública i el Consell
d’Estat.
Atès que en el marc de la Comissió Mixta Departament/Món Local, òrgan permanent de
col·laboració entre el Departament, les diputacions i les entitats associatives d’ens locals,
es va crear un grup de treball sobre la Directiva que es va reunir aquest mes de gener.
En la reunió del passat 30 gener, es va consensuar un document que inclou les
consideracions que ha d’incorporar el Reial Decret de transposició de l’esmentada
directiva.
Atès que des del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana
s’organitzarà, enguany, una jornada de debat sobre l’esborrany de reial decret
adreçada a tots els agents vinculats: grups de foc, programadors, tècnics de cultura,
empreses pirotècniques i tècnics de protecció civil.
Atès que els materials pirotècnics són utilitzats en les diferents manifestacions de cultura
popular i tradicional des del segle XIV.
Atès que diferents expressions de la cultura popular a Torelló, es poden veure afectats
per la citada directiva europea.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
interior i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
1. Que l’Ajuntament de Torelló doni ple suport a totes les accions del govern de la
Generalitat en les negociacions que porti a terme amb el Govern Espanyol com
a òrgan competent, per tal d’establir el caràcter singular dels elements festius de
cultura popular i tradicionals catalans, mitjançant una regulació específica en
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l’ús dels materials pirotècnics, que garanteixi el correcte desenvolupament dels
diferents representacions festives dels grups de foc i de les corresponents colles
infantils a l’hora de transposar la citada directiva europea 2007/23/CE de 23 de
maig.
2. Que es comuniqui aquests acords a totes les entitats de cultura popular de
Torelló afectades per la citada directiva europea així com que se’ls mantingui
informats puntualment sobre el desenvolupament i avenços d’aquestes
negociacions.
3. Que es comuniqui aquests acords al Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicació de la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Aquesta moció, tal com mostra el text que hi ha, la presentem en motiu de l’aprovació
d’una directiva de la Unió Europea que insta a regular el sector de la pirotècnia i que
agafa una vessant i un tarannà –per dir-ho d’alguna manera- molt industrial econòmic i
que, d’altra banda, pot posar en perill algunes expressions de cultura popular que tenen
com a forma d’expressió el foc; com tots sabem, les expressions en cultura popular amb
foc, són bàsiques, centrals, en la cultura popular dels països catalans.
En el nostre municipi, cada vegada és més patent la festa del foc i òbviament, a Torelló,
que és un municipi amb unes expressions de cultura popular molt potents, se’n podria
veure afectat.
Qui té la competència per fer la transposició d’aquesta directiva i adaptar-la a la
legislació, és el Ministeri d’Indústria. El que està fent el Departament de Cultura de la
Generalitat és negociar amb el Ministeri –ja s’han fet alguns passos- perquè quan s’adapti
a la legalitat la directiva europea no afecti a les expressions amb foc de la cultura
popular.
És per això que nosaltres presentem aquesta moció, que bàsicament és donar suport al
departament de cultura i mitjans de comunicació en les gestions que pugui fer amb el
Ministeri d’Indústria i que a les entitats de Torelló que es puguin veure afectades per
l’aprovació d’aquesta directiva i la transposició a la legalitat, tenir-les informades
bàsicament, perquè puguin estar tranquil·les, si és que s’ha d’estar tranquil, i intranquil·les i
“a veure què fem”, si és que hem d’estar intranquils.
SRA. MONTSE AYATS:
Des del nostre grup donarem suport a aquesta moció. No repetiré els arguments que ha
exposat el regidor d’Esquerra, però en tot cas, el que és especialment preocupant és
quan en aquestes expressions de la cultura popular i tradicional, en què la pólvora hi és
present, hi intervenen infants; és aquí on es preveuen dificultats especials per poder
transposar, o transportar aquesta directiva a l’Estat espanyol. Nosaltres, com ajuntament i
com a administració, tenim l’obligació de vetllar, protegir i difondre el nostre patrimoni i,
per tant, d’alguna manera cal que tots plegats pressionem el govern de l’Estat espanyol
en aquest sentit, per tal que trobi les fórmules per a preservar el caràcter singular
d’aquestes manifestacions i faci una regulació específica en l’ús dels materials
pirotècnics, sobretot quan hi intervenen infants; ho hem fet com a Iniciativa a través dels
nostres representants a Europa o al govern de l’Estat i per això avui donem suport a
aquesta moció i demanem a l’ajuntament de Torelló que a banda d’informar o de donar
aquest suport, participi activament en la jornada debat que es vol fer sobre l’esborrany
de Reial Decret existent ja en aquests moments i que organitzarà el Centre per a la
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Promoció de la cultura popular i tradicional catalana, o en altres trobades que es puguin
fer en el mateix sentit, és a dir, que la moció, a part del suport incondicional, hi hagi una
feina i un compromís de vetllar per a la millor solució per aquesta transposició.
SR. LLUÍS BASSAS:
Nosaltres també hi donarem suport, perquè entenem que està bé que la Unió Europea
reguli els temes de seguretat i de la manera de participar per evitar que hi pugui haver
problemes, però entrar ja en temes de cultura i de tradició, salvant les qüestions de
seguretat, ens sembla molt fort.
Per tant, nosaltres creiem que és bo que d’alguna manera es preservin totes aquestes
festes i tots aquests actes i, per tant, hi votarem favorablement.
SRA. FLORA VILALTA:
Nosaltres favorablement i hi votarem des del convenciment; des del convenciment que
tenim que aquestes festes relacionades amb la cultura del foc són les nostres festes, les
que constitueixen el nostre país, que és de tots i de totes i que, per tant, donem suport a la
moció en aquest sentit. Però també donarem suport, perquè ho fem des del
coneixement, no només des del convenciment, i la tranquil·litat que donen les
declaracions que en el seu dia ja va fer el propi Ministre mostrant-se favorable a estudiar
tot això perquè en el moment en què es fes aquesta transposició es recollís el fet que en
algunes comunitats concretes, la cultura del foc està molt vinculada a les seves
tradicions; i també des de la tranquil·litat que dóna saber que el grup parlamentari
socialista al congrés dels Diputats, el dia 18 de febrer ja va entrar una proposició no de llei
en què ja queda clar i s’evidencien aquests fets que es demanen: que realment es
respecti, s’arribi a un consens que faci possible una normativa de caràcter europeu, però
que després s’ha d’adaptar a les normatives del nostre país i jo crec que també és molt
important que en aquesta mateixa proposició no de llei, es demana -a part que s’ha
creat un grup d’experts per poder-ho fer- que es doni audiència i s’escolti d’alguna
manera a les Comunitats Autònomes afectades, a les entitats locals i també a totes
aquelles associacions d’àmbit cultural que tenen aquesta relació, ja sigui La Patum, Els
diables, El correfoc, ...
Per tant, això ens dóna aquesta tranquil·litat; esperem que aquesta proposició no de llei
rebi el suport de tots els grups representats al Congrés i que, per tant, una vegada arribi el
moment, es mantingui el que hem expressat tots des de diferents llocs i des de diferents
institucions.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.2.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DEL DIA 28 DE JULIOL DE 2008, EN QUÈ ES VA
APROVAR LA DESAFECTACIÓ I LA CESSIÓ GRATUÏTA DE LA PARCEL.LA SITUADA A
L’AVINGUDA DEL CASTELL NÚM. 42-88 I AL CARRER RAMON VINYETA NÚM. 7-53 A FAVOR
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DESTINADA A EQUIPAMENT ESCOLAR.
ACORD:
En l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en data 28 de juliol de 2008
es va acordar CEDIR gratuïtament a favor del Departament d’Educació de la Generalitat
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de Catalunya, el domini de la finca amb qualificació com a bé patrimonial, pendent
d’inscripció en l’Inventari de Béns del Municipi, quina inscripció i descripció és la següent:
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’ajuntament de Torelló en el Registre de la
propietat número dos, al tom 2444, llibre 328, foli 207, finca número 11642,
inscripció primera.
Descripció: “Urbana. Finca número dos-cents vint-i-un. Parcel.la de terreny,
situada al municipi de Torelló, situada a l’Avinguda del Castell números 42-48 i al
carrer Ramon Vinyeta números 7-53, de forma irregular. La superfície total de la
finca és de nou mil nou-cents catorze metres quadrats; TERMEJA: al front, nordoest, en línia de 138,56 metres aproximadament, amb l’avinguda del Castell, i
oest, en línia de 7,08 metres aproximadament, amb el xamfrà entre el carrer
Ramon Vinyeta i l’Avinguda del Castell; dreta, entrant, sud, en línia de 140,08
metres aproximadament, amb el carrer Ramon Vinyeta; fons, est i nord-est, en
línies de 67,19 metres i de 65,27 metres aproximadament, amb la finca número
224, descrita més endavant, i destinada a zona verda. La seva qualificació
urbanística és d’equipament públic.”
La finca es troba pendent que li sigui assignada la referència cadastral.
L’article 105 de la Llei 30/1992 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu que les administracions podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o d’instància dels interessats, els errors materials
existents en els seus actes.
Atès que el fet que consti que la cessió es fa a favor del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya podria comportar problemes a efectes registrals, ja que el
Departament d’Educació no és una entitat en personalitat jurídica pròpia.
D’acord amb l’esmentat anteriorment, i vist el dictamen favorable de la Comissió
informativa d’Economia i Hisenda, Règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- Rectificar el punt primer de l’acord del Ple del dia 28 de juliol de 2008 en el
següent sentit: CEDIR gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de
la finca amb qualificació com a bé patrimonial, pendent d’inscripció en l’Inventari de
Béns del Municipi, quina inscripció i descripció és la següent:
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’ajuntament de Torelló en el registre de la
propietat número dos, al tom 2444, llibre 328, foli 207, finca número 11642,
inscripció primera.
Descripció: “Urbana. Finca número dos-cents vint-i-un. Parcel.la de terreny,
situada al municipi de Torelló, situada a l’Avinguda del Castell números 42-48 i al
carrer Ramon Vinyeta números 7-53, de forma irregular. La superfície total de la
finca és de nou mil nou-cents catorze metres quadrats; TERMEJA: al front, nordoest, en línia de 138,56 metres aproximadament, amb l’avinguda del Castell, i
oest, en línia de 7,08 metres aproximadament, amb el xamfrà entre el carrer
Ramon Vinyeta i l’Avinguda del Castell; dreta, entrant, sud, en línia de 140,08
metres aproximadament, amb el carrer Ramon Vinyeta; fons, est i nord-est, en
línies de 67,19 metres i de 65,27 metres aproximadament, amb la finca número
224, descrita més endavant, i destinada a zona verda. La seva qualificació
urbanística és d’equipament públic.”
La finca es troba pendent que li sigui assignada la referència cadastral.
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Segon.- Mantenir la resta de l’acord en la mateixa forma en què es va prendre.
Tercer.- Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
INTERVENCIONS:
SRA. FLORA VILALTA:
Voldria fer un aclariment: l’únic motiu de la rectificació és que hi havia un error, per quant
l’ajuntament no pot fer una cessió a un departament de la Generalitat, si no que s’ha de
fer a la institució, que és la Generalitat.
Només volia aclarir-ho, perquè no hi hagi malentesos i es creï una alarma social que no hi
ha de ser en cap momentVOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.3.- APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ,
APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, I ALTRES CONTRACTES
ADMINISTRATIUS, ALS PRIVATS, CONTRACTES D’OBRES I INSTAL.LACIONS I ALS DE
CONCESSIÓ D’OBRES PÚBLIQUES.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per decret de Presidència d ela Diputació de Barcelona de data 13 de gener de 2009 es
va aprovar la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local de la Diputació
de Barcelona per als municipis de la província de Barcelona consistent en posar a la seva
disposició uns plecs de clàusules administratives generals de contractació de caràcter
estàndard, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
Aquests plecs van ésser informats per la Comissió Jurídica Assessora a través de dictamen
núm. 268/2008 de 30.10.2008.
El model de plecs es va publicar al BOP núm. 15, de data 17 de gener de 2009.
Es considera necessari aprovar uns plecs de clàusules generals de contractació als
efectes que no calgui després la publicació prèvia dels plecs de clàusules administratives
particulars de cadascun dels expedients de contractació que s’aprovin
FONAMENTS DE DRET:
Primer.-Per la tramitació dels plecs de clàusules administratives generals haurà de seguirse el procediment previst en l’article 278 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i els articles
60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
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Cal aprovar inicialment per ple els plecs de clàusules administratives generals, s’han de
sotmetre a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al butlletí oficial
de la província, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’edictes pel termini de 30 dies, per la formulació de reclamacions i al.legacions. Cal
informe previ de Secretaria i d'Intervenció prèviament a l’aprovació inicial dels plecs
generals. En cas que no es presentin al.legacions en el període d’informació pública
l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’adoptar nou acord al respecte.
Un cop aprovats de forma definitiva s’han de publicar al Butlletí oficial de la província de
Barcelona i no entren en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, s’han de publicar en el butlletí informatiu
local, s’ha d’inserir edicte en el tauler d’edictes de la Corporació i anunciar al DOGC la
referència al Butlletí Oficial de la província en què s’hagin publicat. Al adherir-nos al
model de la Diputació de Barcelona el text del qual es va publicar al BOP de Barcelona
de 17 de gener de 2.009 serà suficient amb la referència al BOP en què es va publicar el
text del model dels plecs estàndards aprovats per la Diputació de Barcelona.
D’acord a les previsions de l’article 278.1 del TRLMRLC l’aprovació dels plecs requereix la
informació prèvia de la Comissió Jurídica Assessora, prescripció que es recull també en
l’article 98.3 de l LCSP. Caldrà sol·licitar informe de la Comissió Assessora abans de
l’aprovació definitiva dels plecs de clàusules generals.
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 inicialment els plecs de clàusules administratives generals de
contractació, aplicables als contractes de serveis de subministraments, i a altres
contractes administratius i als privats. El text és el mateix que els plecs aprovats per la
Diputació i publicats al BOP núm. 15 de data 17 de gener de 2009
SEGON.- Aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives generals de
contractació, aplicables als contractes d’obres i instal.lacions i als de concessió d’obra
pública. El text és el mateix que els plecs aprovats per la Diputació i publicats al BOP
núm. 15 de data 17 de gener de 2009.
TERCER.- EXPOSAR al públic l’aprovació inicial a través d’edictes que s’inseriran al BOP,
DOGC i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’edictes de
l’Ajuntament. L’exposició pública es farà pel termini de 30 dies comptadors des l’endemà
de la publicació de l’anunci al BOPB.
QUART.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, trametre els plecs referits,
amb la resta de l’expedient tramitat, a la Comissió Jurídica Assessora per al seu informe
preceptiu, per mitjà de la Conselleria de Governació i Administracions Públiques; tot això,
d’acord amb el que disposen els articles 278 del text refós de la Llei municipal i del Règim
Local de Catalunya i 10.3 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica
Assessora.
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
Com bé ens ha explicat la secretària de l’ajuntament, ara tindríem uns plecs de
condicions generals per a fer les contractacions. Aquest acord que avui adoptarà
l’ajuntament, l’adoptaran la majoria d’ajuntaments de la província de Barcelona –estem
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parlant de la Diputació de Barcelona-; per tant, això el que farà és ajudar-nos i facilitarnos la contractació, perquè disposarem d’un plec tipus.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.4.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15,
REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS DE LES PISCINES MUNICIPALS:
ACORD:
En data 25 de setembre de 2006, el Ple de l'Ajuntament aprovà el Programa de Gestió
(indirecta), de la futura piscina coberta.
Em data 26 de febrer de 2007, el Ple de l'Ajuntament aprovà el plec de clàusules
tècniques i econòmic -administratives per a l’adjudicació de la concessió
administrativa del Servei municipal de piscina coberta de Torelló, i en data 26 de març
de 2007 va acordar modificar les clàusules 8.2 i 8.5 de l’esmentat plec. També va
aprovar la convocatòria de la licitació del concurs.
En la seva proposició, l’Entitat concessionària va incloure un major detall de previsió de
preus públics que els demanats en el Plec de clàusules.
En data 23 de Juliol de 2007, el Ple de l’Ajuntament, aprovà l’adjudicació de la
concessió a l’empresa Sport Assistance 2000, S.L., i en data 31 d’octubre de 2007, es va
signar el contracte d’adjudicació de la concessió administrativa del servei.
En data 9 de febrer de 2009, l’Entitat concessionària ha presentat al Registre General la
proposta i sol·licitud d’aprovació de tarifes tant dels diferents serveis a prestar, com de les
modalitats en funció dels horaris en què es dispensin i dels usuaris a qui s’adrecin.
En l’ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa pel servei de les piscines municipals,
s’hi contemplen les taxes per accés a la piscina coberta municipal la gestió de la qual
serà portada a terme per Sport Assistance 2000, S.L. a partir de l’obertura de la nova
instal·lació.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, en el que s’estableix, en els seus articles 15 a 19, el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de contenir
la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 d ela Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquests han de complir la doble funció de servir
com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Vistos els informes tècnics, el regidor d’hisenda i plans estratègics de desenvolupament
proposa al Ple l’adopció dels acords que segueixen:
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Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació, que tot seguit es relaciona, de
l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa pel servei de les piscines municipals,
que ha de tenir efectes a partir de l’obertura de la nova instal·lació de piscina coberta:
Es modifica l’article 5, i el nou redactat diu:
“La tarifa d’aquesta taxa expressada en euros és la següent:
a) Per l’entrada personal a la piscina d’estiu:
1. De 6 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys
2. De 17 a 30 anys
3. Més grans de 30 anys
b) Abonaments de la piscina d’estiu:
1. De 6 a 16 anys i pensionistes a partir de 60 anys
2. De 17 a 30 anys
3. Més grans de 30 anys
4. Familiar 1 (inclou la parella amb fills fins a 16 anys que
convisquin en el mateix domicili)
5. Familiar 2 (inclou la parella amb fills de 17 a 30 anys que
convisquin en el mateix domicili)

1,96
2,57
3,92
23,56
32,72
52,33
100,32
119,95”

Es modifica l’article 6 i el nou redactat diu:
“1. El servei de les piscines municipals d’estiu s’iniciarà dins del mes de juny de 2009 i
finalitzarà dins del mes de setembre de 2009. Els abonaments a què fa referència
l’apartat b) de l’article anterior tindran validesa durant aquest període.
2. No es retornaran les taxes abonades de forma anticipada, excepte en els casos de
força major degudament acreditats i a criteri de la Junta de Govern Local.”
Se suprimeixen els apartats 2 i 3 de l’article 8.
L’apartat 4 de l’article 8 passa a ser el 2 i el nou redactat diu:
“Gaudiran de bonificació del 50% de la taxa per utilització de les instal·lacions de les
piscines municipals d’estiu els grups degudament autoritzats per la Junta de Govern
Local.”
L’apartat 5 de l’article 8 passa a ser el 3.
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional
anterior, Aixa com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat reclamacions, els acords
adoptats resten definitivament aprovats.
Tercer.- APROVAR la proposta de tarifes presentades per Sport Assistance S.L., que han
de ser vigents a partir de l’obertura de les noves instal·lacions de la piscina coberta
municipal:
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Matricula i entrada un dia
45,00 €

Matrícula
Entrada puntual adult

de 16 fins 64 anys

Entrada puntual benjamins

de 3 fins 5 anys

3,75 €

de 6 fins 10 anys

3,75 €

de 11 fins 15 anys

3,75 €

a partir de 65 anys

3,75 €

Entrada puntual infantil
Entrada puntual adolescents
Entrada puntual gent gran

5,00 €

Abonaments mensuals per edats o agrupacions familiars
Adult (de 16 fins 64 anys)

Tot el dia

32,04 €

Benjamin-infantil (de 3 fins 10 anys)

Tot el dia

22,43 €

Adolescent (de 11 fins 15 anys)

Tot el dia

24,03 €

Gent gran (a partir de 65 anys)

Tot el dia

20,83 €

Familiar parella + 1 (import individual)

Tot el dia

24,03 €

Familiar parella + 2 (import individual)

Tot el dia

22,43 €

Tot el dia

32,04 €

Matí

09:00 -13:00

25,63 €

Vespre

21:00 – 22:45

27,23 €

Matinada

07:00 – 09:00

19,22 €

Abonaments mensuals per horaris reduïts
Sencer

Cursets de natació extraescolar
Grup

Edats

Dies

Horaris

Nadons I-II

Fins a 2 anys

Dll i Dx

16:30 a 17:00

Nadons I-II

Fins a 2 anys

Dm i Dj

16:30 a 17:00

Nadons I-II

Fins a 2 anys

Dss

10:30 a 11:00

Benjamins

3-5 anys

Dll i Dx

12:15 a 13:00

Benjamins

3-5 anys

Dll i Dx

17:30 a 18:15

Benjamins

3-5 anys

Dm i Dj

12:15 a 13:00

Benjamins

3-5 anys

Dm i Dj

17:30 a 18:15

Benjamins

3-5 anys

Dv

12:15 a 13:00

Benjamins

3-5 anys

Dv

17:30 a 18:15

Benjamins

3-5 anys

Dss

10:15 a 11:00

Preu
abonat

Preu no
abonat

72,16 €

90,20 €

46,90 €

58,63 €

72,16 €

90,20 €

46,90 €

58,63 €
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Benjamins

3-5 anys

Dss

11:00 a 11:45

Infantils

6-10 anys

Dll i Dx

18:15 a 19:00

Infantils

6-10 anys

Dm i Dj

18:15 a 19:00

Infantils

6-10 anys

Dv

18:15 a 19:00

Infantils

6-10 anys

Dss

11:00 a 11:45

Infantils

6-10 anys

Dss

11:45 a 12:30

Adolescents

11-15 anys

Dll i Dx

19:00 a 19:45

Adolescents

11-15 anys

Dm i Dj

19:00 a 19:45

Adults inic.

a partir 16 anys

Dll i Dx

08:15 a 09:00

Adults inic.

a partir 16 anys

Dm i Dj

20:00 a 20:45

Adults perfec.

a partir 16 anys

Dll i Dx

20:00 a 20:45

Adults perfec.

a partir 16 anys

Dm i Dj

08:15 a 09:00

Gent gran

a partir 65 anys

Dll i Dx

09:00 a 09:45

Gent gran

a partir 65 anys

Dm i Dj

09:00 a 09:45

72,16 €

90,20 €

46,90 €

58,63 €

72,16 €

90,20 €

82,80 €

103,50 €

72,16 €

90,20 €

Cursets de natació escolar
Periodicitat

1 dia / setmana

2 dies / setmana

Escoles d'Educació Infantil

37,52 €

57,73 €

Escoles d'Educació Primària

37,52 €

57,73 €

Escoles d'Educació Secundària

37,52 €

57,73 €

Escoles d'Educació Especial

37,52 €

57,73 €

Lloguer de carrers
1hora

16,35 €

1hora setmanal al mes

70,80 €

1 hora setmanal al trimestre

206,01 €

Activitats complementàries

Dll i dx

Preu
abonat
90,00 €

Preu no
abonat
108,00 €

A partir 16 anys

Dm i dj

70,00 €

84,00 €

A partir 16 anys

Dv

65,50 €

78,60 €

Grup

Edats

Pilates

A partir 16 anys

Fitkids
Country

Dies/ set

Horaris

Activitats outdoor (Preus per sortida puntual)
Dies/ set

Horaris

Preu
abonat

Preu no
abonat

A partir 16 anys

Dss

9:00 a 14:00

12,00 €

15,00 €

A partir 16 anys

Dss

9:00 a 14:00

12,00 €

15,00 €

Grup

Edats

Pedalades
Senderisme

Campus d’estiu
Matí de 9:00 a 14:00 h
Benjamins

Preu abonat*

Preu no abonat*

45,00 €

54,00 €

Infantils

45,00 €

54,00 €

Adolescents

42,00 €

50,40 €

19

* El preu és per torn d'una setmana
Altres serveis
Servei
Lloguer de taquilla mensual

Preu abonat
7,00 €

Quart.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Sport Assistance S.L. i als departaments
d’esports i intervenció de l’Ajuntament.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Voldríem fer una consideració en el sentit que estem aprovant les taxes de la piscina
d’estiu i de la piscina coberta i voldríem que s’aprofiti aquest espai per explicar una mica
com els usuaris –com que estem parlant de dues piscines gestionades de dues maneres
diferents, una per l’ajuntament i l’altra, per una empresa- què hauran de fer? En cada
període s’hauran d’adreçar a l’administració? Funcionarà tal com funcionava ara, que
els usuaris anaven a la pròpia piscina? Hi ha canvis en aquest sentit?
SR. LLUÍS SABATÉS:
Tres comentaris:
Quan es fixa la taxa general, hi consta la matrícula de 45 euros i l’entrada puntual, al preu
que toca. Si una persona vol anar-hi solament un dia, haurà de pagar els 45 euros més
l’entrada? No queda ben especificat què representa la matrícula.
SR. MIQUEL FRANCH:
No afectaria a l’entrada puntual, la matrícula, que només és per qüestions
d’abonaments.
SR. LLUÍS SABATÉS:
En els abonaments mensuals per a horaris reduïts, no hi ha la partició per edats; suposo
que pels horaris es considera que no és necessari.
I no s’especifica la durada dels cursos de natació escolar; hi ha els preus, però no
s’especifica la durada o, almenys, no ho hem sabut interpretar.
SR. PERE GALOBARDES:
El tema de la durada de cursets, ja s’explicarà en el moment en què es publicitin; ara
només aprovem les tarifes i per això no està recollit.
El que voldria destacar de l’aprovació de les tarifes, és el canvi en la qualitat del servei.
Aquesta nova piscina permetrà oferir molts més serveis dels que fins ara oferia el globus i,
per tant l’adequació de tarifes fa en funció de tots aquests serveis que, com podeu veure
en el llistat, és gran.
Dir també que aquesta nova instal·lació que entrarà en funcionament els propers mesos,
no ha provocat un augment de preus en tots els trams, si no que en segons quina
tipologia de tarifes és més barata i el que vol estimular és la utilització assídua de la
instal·lació i, per tant, les tarifes van d’acord amb aquesta premissa.
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També dir que la duplicitat de dues piscines, caldrà estudiar la manera per tal que els
usuaris tinguin les màximes facilitats per poder accedir a una o altra piscina.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.5.- APROVACIÓ DE DESPESES:
ACORD:
D’acord amb els documents de despesa que han presentat les regidories corresponents,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
interior i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR les despeses que es relacionen a continuació, pels conceptes i imports
que igualment s’indiquen:
Regidoria: Benestar Social.
Interessat: Autocars Ravigo sl.
Concepte: Servei transport adaptat de febrer a desembre de 2009.
Import: 44.407,88€
Partida: 106-313-227.06.01
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.6.- APROVACIÓ DE LA BAIXA D’UNA DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’esports,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
interior i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització núm. 220070020195 aprovada al Ple del dia
28 de desembre de 2006, per import de 9.916,00 €, en relació als treballs corresponents a
la redacció del projecte bàsic i executiu del local social del Club de Futbol Torelló, amb
abonament a la partida 102-452-622.00.01 (Projecte: 2006-4-102-1-1) del pressupost de
despeses de l’any 2006.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
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VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.7.- APROVACIÓ DE LA BAIXA D’UNA DESPESA:

ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria de règim intern,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
interior i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització núm. 220070020776 aprovada al Ple del dia
23 de juliol de 2007, per import de 24.000,00 €, pel contracte de consultoria i assistència
tècnica per l’adaptació dels procediments administratius de l’àrea d’urbanisme en el
marc de l’aplicació informàtica GEC, amb abonament a la partida 208-121-626.00.00
(Projecte: 2007-2-208-2-1) del pressupost de despeses de l’any 2007.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.8.- APROVACIÓ DE LA BAIXA D’UNA DESPESA:

ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’urbanisme,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
interior i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització núm. 220060018435 aprovada al Ple del dia
28 de desembre de 2006, per import de 5.660,09 €, pels treballs de redacció del projecte
bàsic i d’execució de les obres de reforma i millora de l’espai urbà de la Plaça Nova,
amb abonament a la partida 301-432-601.00.11 (Projecte: 2006-4-301-4-1) del pressupost
de despeses de l’any 2006.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
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3.9.- APROVACIÓ DE LA BAIXA D’UNA DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’urbanisme,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
interior i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de l’autorització núm. 220060018434 aprovada al Ple del dia
28 de desembre de 2006, per import de 13.274,64 €, pels treballs de redacció del projecte
bàsic i d’execució de les obres de reforma i millora de l’espai urbà de la Plaça Joanot
Martorell, amb abonament a la partida 301-432-601.00.10 (Projecte: 2006-4-301-3-1) del
pressupost de despeses de l’any 2006.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.10.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
interior i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220070003285 aprovada al Ple del dia 26
de març de 2007 a nom de SECE, per import de 0,01 €, amb abonament a la partida 306434-611.00.01 (Projecte: 2007-2-306-3-1) del pressupost de despeses de l’any 2007.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.11.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
interior i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
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Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220070018318 aprovada al Ple del dia 27
de desembre de 2007 a nom de SOREA SA, per import de 368,43 € (iva a part), amb
abonament a la partida 306-441-633.00.00 (Projecte: 2007-2-306-17-1) del pressupost de
despeses de l’any 2007.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.12.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
interior i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220070018321 aprovada al Ple del dia 27
de desembre de 2007 a nom de FUNDICIÓ DÚCTIL BENITO SL, per import de 0,46 €, amb
abonament a la partida 306-511-601.00.00 (Projecte: 2007-2-306-8-1) del pressupost de
despeses de l’any 2007.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.13.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
interior i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220060015065 aprovada al Ple del dia 2
de novembre de 2006 a nom de CESPA SA, per import de 2,11 €, amb abonament a la
partida 301-432-601.00.02 (Projecte: 2006-2-301-3-1) del pressupost de despeses de l’any
2006.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
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VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.14.- APROVAR LA BAIXA D’UNA DESPESA:
ACORD:
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
interior i seguretat, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR LA BAIXA de la despesa núm. 220060017307 aprovada al Ple del dia 27
de novembre de 2006 a nom d’OBRES I SERVEIS BAIX MONTSENY, per import de 0,01 €,
amb abonament a la partida 301-432-611.00.02 (Projecte: 2006-2-301-9-1) del pressupost
de despeses de l’any 2006.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3.15.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST, LA PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL PER AL 2009:
ACORD:
Vist que l’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2009.
Vist que la interventora habilitada i la secretària accidental de l’Ajuntament han emès els
informes que figuren a l’expedient.
Vist que el pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Vist que en la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent, i els pressupostos dels organismes i empresa que l’integren els han proposat
prèviament els òrgans competents, conformement als seus estatus o al document
fundacional.
Vist que la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 i 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els
articles 3, 19 i 22 d ela Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
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interior i seguretat, el ple de l’ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR el pressupost general per a l’exercici 2009, el qual, resumit per capítols i
per a cadascun dels corresponents organismes i empresa que la integren, és el següent:

Pressupost
del
Patronat
Municipal
del Teatre
Cirvianum

Pressupost
del Patronat
de la Ràdio
Municipal
de Torelló

Pressupost
de la
Societat
Municipal
Gestiomat
S.L.

5.306.382,07

0,00

0,00

0,00

5.306.382,07

300.000,00

0,00

0,00

0,00

300.000,00

3. Taxes i altres ingressos

3.801.358,18

80.006,00

9.000,00

150,00

3.890.514,18

4.
corrents

Transferències

3.170.508,73

214.484,13

129.548,47

329.065,27

3.295.902,61

5. Ingressos patrimonials

33.242,30

7.001,35

0,00

7.997,72

48.241,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.421.746,83

0,00

11.270,00

0,00

4.421.746.83

8. Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Passius financers

4.171.273,62

0,00

0,00

0,00

4.171.273,62

INGRESSOS TOTALS

21.204.511,73

301.491,48

149.818,47

337.212,99

21.434.060,68

Pressupost
del
Patronat
Municipal
del Teatre
Cirvianum

Pressupost
del Patronat
de la Ràdio
Municipal
de Torelló

Pressupost
de la
Societat
Municipal
Gestiomat
S. L.

Estat de
consolidació

INGRESSOS

Pressupost
de l’entitat

Estat de
consolidació

A) OPERACIONS
CORRENTS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes

B) OPERACIONS DE
CAPITAL
6. Alienació d’inversions
reals
7. Transferències de
capital

DESPESES

Pressupost
de l’entitat
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A) OPERACIONS
CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns
corrents i serveis
3. Despeses financeres
4.
Transferències
corrents
B) OPERACIONS DE
CAPITAL
6. Inversions reals
7. Transferències de
capital
8. Actius financers
9. Passius financers

DESPESES TOTALS

4.234.270,56

0,00

120.716,69

260.062,99

4.615.050,24

4.351.793,70
263.281,78
1.424.673,97

296.396,61
1.694,52
3.400,35

17.407,77
424,01
0,00

76.450,00
700,00
0,00

4.742.048,08
266.100,31
880.370,33

9.918.547,07

0,00

11.270,00

0,00

9.929.817,07

283.250,00
700,00
727.994,65

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

271.980,00
700,00
727.994,65

21.204.511,73

301.491,48

149.818,47

337.212,99

21.434.060,68

Segon.- ELABORAR un pla economicofinancer de conformitat amb l’article 22 de la Llei
18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, en el termini dels tres
mesos següents a la seva aprovació definitiva. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del
Ple de la corporació ja que el pressupost general no compleix l’objectiu d’estabilitat
pressupostària
Tercer.- APROVAR la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, dels seus organismes
autònoms i de la Societat anònima Gestiomat, tal com es detalla a continuació:
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ

Administració
General

Administració
Especial

Secretaria

-

Secretari

A1

1

1

Intervenció

-

Interventor

A1

1

1

Tècnica

-

-

A1

1

1

Gestió

-

-

A2

1

0

Administrativa

-

-

C1

18

2

SUBESCALA

CLASSE

CATEGORIA

Auxiliar

-

-

C2

0

Subalterna

-

-

E

0

Tècnica

Superior

Titulats superiors

A1

1

0

Diplomada

Tècnics de grau mig

A2

3

1

Amortitz.

Vacants

Habilitació de
Caràcter Nacional

Places

ESCALA

Grup

1. Personal funcionari

CATEGORIA

Vacants

Auxiliar

Auxiliars tècnics

C2

1

0

Titulats superiors

A1

1

0

Diplomats

A2

0

0

Tècnics especialistes

C1

1

0

Auxiliars tècnics

C2

1

1

Inspector

A2

1

0

Sotsinspector

C1

0

0

Sergent

C1

2

1

Caporal

C2

4

1

Agent

C2

18

5

Operari

C2

1

0

Comeses especials

Serveis Especials

Policia Local

Personal d’Oficis

Vacants

A2

3

1

Educador/a Social

A2

1

0

Treballador/a familiar

C2

2

1

Educador/a de carrer

C1

1

0

Mediador/a (mitja jornada)

A2

1

1

Tècnic en economia i desenvolupament local

A2

1

0

Tècnic en desenvolupament comunitari

A2

1

1

Tècnic en educació

A2

1

0

Animador/a joventut (lloc a extingir grup C2 i passa a
C1)
Coordinador/a d’infància i joventut

C2

1

0

C1

1

1

Responsable punt d’informació

C2

1

0

Coordinador/a de cultura (s’extingeix grup C1 i passa
a A2)
Responsable comunicació i informació

A2

1

0

C1

1

1

Auxiliar de biblioteca

C1

3

0

Ajudant de neteja de les dependències municipals

E

3

0

Encarregat manteniment instal·lacions educatives

E

1

0

Porter-conserge instal.lacions educatives

E

4

1

Encarregat manteniment instal·lacions esportives

C2

1

0

Coordinador de pavelló

C2

1

0

Amortitz.

Denominació de la plaça
Treballador/a Social

Places

2. Personal laboral de caràcter permanent o fix

1

1

Amortitz.

CLASSE

Places

SUBESCALA

Grup

ESCALA

Grup
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1

Socorristes/ monitors

A2

1

0

E

4

0

C2

3

1

Encarregat/da d’obres

E

1

0

Oficial de 1 a

E

3

1

Oficial de 2 a

E

5

0

Amortitz.

Vacants

Conserge-neteja instal.lacions esportives

Places

Denominació de la plaça
Tècnic d’esports

Grup
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Vacants

E

2

2

Operari manteniment piscines d’estiu (3
mesos)
Socorrista de les piscines (3 mesos)

E

1

1

C2

2

2

AODL de cultura

A2

1

1

Amortitz.

Places

Denominació de la plaça
Taquiller/neteja piscines d’estiu (3 mesos)

Grup

3. Personal laboral de caràcter no permanent

Vacants

A

1

0

Amortitz.

Places

Denominació de la plaça
Assessor d’organització i
projectes

Grup

4. Personal eventual

PLANTILLA DE LA SOCIETAT LIMITADA GESTIOMAT

Places

Vacants

A2

1

0

Coordinador/a en Formació d’Adults

A2

1

0

Coordinador/a en Formació bàsica

A2

1

0

Gerent

A2

1

0

E

1

0

Auxiliar neteja dependències (jornada parcial)

Amortitz.

Denominació de la plaça
Tècnic/a en Ocupació

Grup

1. Personal laboral de caràcter permanent o fix

A2

1

1

A2

1

0

C2

1

0

Amortitz.

Vacants

Coordinador del PTT (lloc ocupat amb personal laboral
temporal)
Auxiliar administratiu/va

Places

Denominació de la plaça
Tècnic/ de promoció econòmica (ocupat per un AODL)

Grup
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PLANTILLA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE RÀDIO

Grup

Places

Vacants

C1

1

1

Ajudant de la ràdio

C1

2

2

Places

Vacants

C1

2

1

Amortitz.

Denominació de la plaça
Responsable de la ràdio

Grup

1. Personal laboral de caràcter permanent o fix

Denominació de la plaça
Ajudant de la ràdio (jornada de 20 hores)

Amortitz.

2. Personal laboral de caràcter no permanent

Quart.- APROVAR les bases d’execució del pressupost i la relació dels llocs de treball per a
l’any 2009, d’aquest Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de la Societat anònima
Gestiomat, que consten a l’expedient.
Cinquè.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze
dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
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Proposo, com hem fet cada anys, que el regidor d’hisenda, el Sr. Pere Galobardes, faci
una explicació; a partir d’aquí es donarà la paraula als portaveus de cada un dels grups
municipals i si hi ha algun dubte de caire tècnic, donarem la paraula a la interventora per
tal que pugui clarificar-ho.
SR. PERE GALOBARDES:
Estem davant d’anys difícils i davant d’un any difícil, bona cara. Nosaltres presentem un
pressupost a l’aprovació del ple, que puja 21.400.000 euros aproximadament i que ha
tingut en la seva elaboració la complicitat i la col·laboració –com no pot ser d’altra
manera- de tot l’equip de govern. Dir que en aquest pressupost s’han marcat tres àmbits,
tres eixos d’actuació, importants: un és l’agilització en els processos –que ja venen donats
per la nova llei de contractació- de manera que les preses de decisions i la transformació
d’aquestes decisions en fets, a l’espai administratiu sigui el mínim possible. En segon lloc,
en un treball i un esforç important de contenció de la despesa ordinària; un esforç que ha
afectat en global a tot l’ajuntament i que aquest equip de govern va decidir que l’esforç
el faria, però a l’inrevés amb dues regidories, en el sentit que creiem que eren dues
regidories que en aquest cas requereixen dotació especial, com són els serveis socials i
l’educació. Dir que el pressupost inclou diverses mesures d’estalvi, diverses mesures per fer
front a la crisi; diverses mesures com la congelació dels sous de l’alcalde i dels regidors i la
dotació als partits, el treball acurat de totes les activitats que han de fer les regidories i,
com a contrapartida, i com a base, hem fet un molt bon pressupost d’inversions, perquè
entenem que una de les maneres de col·laborar des de l’ajuntament és tenint un
pressupost d’inversions amb ganes, amb empenta i ens sembla que amb el que
presentem, ho hem aconseguit.
Podríem parlar de moltes partides i moltes dades; en tot cas ho deixo per al debat que hi
hagi després, però cal dir que el pressupost segueix essent un pressupost que quadra;
segueix essent un pressupost real i el que si que és cert –i abans ho sentia en alguna
intervenció-, és que lògicament és difícil que les accions es puguin desenvolupar amb la
mateixa velocitat que quan els interessos municipals eren uns altres.
SRA. MONTSE AYATS:
Estem a finals de febrer; una vegada més devem ser dels últims municipis que aprova el
pressupost. Des d’Iniciativa ciutadans del Ges, a l’hora de valorar si donàvem o no suport
al pressupost presentat per l’equip de govern, hem tingut en compte dues qüestions:
l’anàlisi detallada del pressupost i de les diferents partides de cada regidoria i també el
grau d’assoliment de les propostes que el nostre grup va fer al pressupost de 2008 i veure
com s’han desenvolupat aquestes propostes al llarg de l’any passat; nosaltres vàrem fer
confiança que les nostres propostes, malgrat no comptar amb unes partides específiques
algunes vegades, es tirarien endavant i també n’hem fet valoració.
Pel que fa als aspectes d’aquest pressupost que es presenta avui a aprovació, ens
agradaria destacar alguns aspectes que no ens agraden o que hi trobem a faltar,
perquè com a grup havíem reclamat en altres ocasions, o que apareixen en documents
elaborats pel propi equip de govern, o que han estat comentats en aquest ple. Per
exemple, és veritat que s’han augmentat els recursos destinats a la regidoria de benestar
social, però malauradament, si comptem l’evolució dels darrers mesos i del darrer
trimestre, ens sembla que són insuficients els recursos destinats a la regidoria i no hem
sabut veure cap partida destinada a fons de contingència, que és un tema que va
aparèixer en aquest ple el mes passat.
Continuem pensant que els recursos destinats a l’adequació i millora dels espais urbans,
les petites coses que ajuden a millorar el dia a dia, no són suficients; i que els temes de
l’atenció i l’enjardinament d’aquests espais públics, continua tenint uns recursos
insuficients. Continuem posant al pressupost 6.000 euros per a la campanya de
sensibilització de recollida, però a l’hora de la veritat no se’n fa ús; no hi veiem recursos
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suficients per complir el compromís que vàrem adquirir fa uns mesos en aquest ple, el
pacte d’alcaldes per lluitar contra el canvi climàtic... hi ha alguns projectes, i tant! Que el
regidor de medi ambient pot esgarrapar a partir de subvencions i defensar –malgrat
l’oposició d’alguns dels tècnics d’aquest ajuntament i a vegades també d’alguns polítics, però no hi veiem obres significatives. No ens agrada que s’hagin reduït les partides
destinades a llum, telèfon i altres coses sense que hi hagi un pla i unes polítiques que
defineixin com s’aconseguirà, o almenys no se’ns han explicat; tenim la impressió que
s’ha reduït per reduir i que sobre la marca ja ho anirem solucionant. Durant el 2008 vàrem
fer 14 modificacions de pressupost i aquí s’hi poden anar encabint, però el que és segur i
és evident, que en aquesta sala en aquests moments ens estem “fregint de calor” i que
s’han de buscar mesures per no malbaratar energia, com estem fent aquí, a la primera
planta quan fem les reunions de grup, o al pavelló, que ja n’hem parlat en diverses
ocasions. Es redueix la partida de promoció del municipi; al ple de pressupostos de l’any
passat havia de ser una partida per compensar que deixava de fer-se Fira natura; no
hem vist cap referència i tampoc se’ns han explicat les inversions, aquest any; les hem vist
apuntades al final de cadascuna de les regidories, però no hem vist cap referència al pla
de millora del trànsit al casc antic –potser darrera d’algun epígraf no específic hi és, però
nosaltres no l’hem sabut veure-.
Continuem pensant que cal aportar per la transformació de la biblioteca del barri de
Montserrat en una biblioteca sala d’estudi, com ja havíem manifestat en altres ocasions i
que pugui ser utilitzada els vespres pel sector jove i universitari i també que sigui un espai
per les noves tecnologies –estem parlant sobretot d’accés a internet- i que serveixi,
evidentment, per sala de barri. També hem vist com el Pla Local de joventut contenia un
seguit d’actuacions que no van acompanyades de la dotació corresponent.
No estem d’acord o no veiem clara la modificació de les bases d’execució, pel que fa al
nivell de les decisions que pot prendre l’alcalde; no veiem la diferència, perquè amb una
Junta de Govern, que es fa una vegada a la setmana ens sembla que ja és suficientment
àgil. I un detall, que és que els programes d’igualtat estan posats com a títol de la
regidoria a joventut i infància, i la dotació és a benestar social; entenem que en aquests
moments penja de benestar social, però caldria arreglar-ho.
Aquestes són algunes de les qüestions que no ens agraden d’aquest pressupost; sobre la
plantilla només hi tenim una observació que ja vàrem manifestar al ple de l’any passat i
ho seguirem fent, intentant tirar endavant i que fa referència a la convocatòria de la
plaça de responsable de ràdio ona; no estem dient que s’incrementi la partida de
personal, si no que estem dient que l’ocupi una persona que hagi guanyat la plaça i no
pas algú nomenat a dit; a la ràdio hi cal un treball de fons per adaptar-la a la Llei de
l’audiovisual de Catalunya; cal garantir-se la viabilitat de futur i, una bona manera –
pensem nosaltres- és consolidar la plaça de responsable.
Sobre els pressupostos dels patronats i de Gestiomat, ens sembla bé -i volem fer-ne
esment aquí- la política de reducció de despeses que s’ha aplicat al teatre Cirvianum; ja
ho vàrem manifestar el dia del patronat; això no ha de voler dir –ens va semblar
entendre- en cap cas, disminuir la qualitat, si no que vol dir, per exemple i en aquest cas
concret si que fent unes inversions en la caldera o en el tema energètic, permetrà
d’alguna manera rebaixar el consum d’energia; en aquest cas si que hi ha un pla o una
acció concreta. També es va parlar de buscar noves estratègies de promoció i difusió,
que no tinguin el mateix cost que tenien fins ara i també en alguns casos vol dir apostar
per grups no tan consolidats.
Sobre Gestiomat, diríem el que hem dit en moltes ocasions: ens costa d’entendre que
aquesta sigui la regidoria que ha d’impulsar la promoció i desenvolupar la promoció
econòmica del nostre municipi, amb una qüestió afegida i és que estem en un any
complicat i que, com ha dit el regidor, s’ha passat el rasclet a la majoria de regidories i,
en canvi l’aportació de l’ajuntament cap a Gestiomat, continua augmentant.
Aquesta seria a grans trets una anàlisi que hem fet sobre el pressupost que s’ha presentat
per al 2009 i ens agradaria –després el regidor ha dit que ho faria- que quan es parla de
política de contenció de despesa es concreti en partides i xifres, perquè la dotació als
partits polítics –estem d’acord amb què s’hagi fet la reducció- la despesa és de 10.300
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euros anuals, que apujada un 1,5%... tot és important reduir, però en tot cas estem parlant
de 1.000 o 1.200 euros i estaria bé quantificar en coses en què realment es vegi que s’ha
fet una política de reducció o de contenció seriosa.
Pel que fa al segon punt que he dit que vàrem tenir en compte a l’hora de valorar, des
d’ICV-CdG vàrem donar suport al pressupost de l’any 2008 a l’equip de govern, fent
constar que sovint confiàvem amb què algunes de les actuacions no tenien un epígraf
concret en el pressupost, però confiàvem en el bon fer i en la voluntat d’aquest equip de
govern de tirar aquests compromisos endavant malgrat no estiguessin escrits. Després
d’un any de veure com ha evolucionat tot això, veiem que ens vàrem equivocar fent
confiança a quest equip de govern; hi ha algunes qüestions que poden ser discutibles,
però n’hi ha d’altres que només cal anar a recórrer l’acta del ple de pressupostos de
l’any passat en què el mateix regidor d’hisenda deia “el compromís d’elaborar un pla
d’intervenció, un pla que ha de servir per detectar i actuar en diferents punts del municipi
que necessiten millores urgents...” de moment, que nosaltres sapiguem, això no s’ha
traduït en fets ni en accions concretes; hi ha temes que són endèmics i no hem vist que
s’avancés. El mateix regidor deia que “un altre compromís adquirit amb els dos grups –
parlava del nostre i de Convergència- és l’elaboració entre tots d’una futura ubicació per
a la carpa municipal”. Jo diria –o almenys no ens ha arribat- que el més calent deu ser a
l’aigüera. També s’incorporava –deia el regidor- al pressupost, a proposta d’Iniciativa
Ciutadans del Ges, l’Estudi per a l’elaboració del futur projecte de bucs d’assaig, ...
tampoc hem vist que això hagi avançat. Posem només alguns dels exemples que van fer
que nosaltres com a grup donéssim suport, perquè confiàvem que es tiressin endavant.
Algunes de les altres propostes que es varen incorporar i tirar endavant, com per
exemple, els ecogots, a vegades tenim la sensació que només són polítiques d’aparador,
perquè hores d’ara encara no hem vist que s’hagi fet cap acció, perquè les entitats
coneguin i utilitzin aquest tipus de servei i, d’altra banda, quan els hem fet servir en algun
moment, no s’ha regulat encara, per exemple, com es paguen els gots que no es
retornen, ... o el tema de les papereres i els aparcaments de les bicicletes, que si que
sembla que al final s’han comprat, però que encara es deuen haver de col·locar i segur,
senyalitzar degudament.
Nosaltres ja ho vàrem dir en el seu moment i és la nostra manera d’actuar: el suport als
pressupostos ens semblava que era perquè estàvem convençuts que es tiraria endavant;
hem vist que no ha estat així i les dades objectives són decebedores.
Per tot això que hem exposat i per allò que no ens convenç de les propostes de
pressupost i també pel tracte rebut durant aquest 2008, votarem en contra d’aquest
pressupost i ja ens anirem pronunciant en aquells temes que requereixin l’aprovació del
ple que, tal com es pot comprovar llegint les bases d’execució, cada vegada seran
menys per la potestat de decisió de l’alcalde. La veritat és que com a grup, estem
cansats de promeses i paraules que sovint s’emporta el vent. Només per acabar, voldríem
fer esment en aquest ple; és evident que no ho podem resoldre des d’aquesta
corporació –ja ens agradaria- i la necessitat de continuar reivindicant la reforma de la Llei
d’Estabilitat Pressupostària, perquè si no, els ajuntaments ens veurem abocats a un pou
sense sortida i com a grups ens correspon treballar des d’on calgui per canviar aquesta
llei, com s’ha fet amb altres lleis que també s’han canviat.
SR. JORDI CASALS:
Primer de tot volem constatar que estem gairebé al març, com tothom és conscient i que
sigui, perquè la gent sabia que el carnaval era l’últim cap de setmana de febrer, que va
ser abans d’ahir. Anem tard i això amb un equip de govern format pels dos principals
partits de Torelló, que sumen 13 regidors, quan una de les justificacions per al pacte va ser
el fet que el primer govern minoritari de set regidors no arribava a la feina; veiem que el
fet de ser 13 regidors no comporta anar a l’hora. Podem pensar que la circumstància que
hi ha hagut en el darrer any, -que des d’Esquerra lamentem profundament i respectem a
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nivell personal- ha comportat una manca de lideratge que no entenem, ja que l’alcalde
accidental en els darrers mesos és una persona amb experiència en el govern municipal i
líder de convergència i Unió i el regidor d’hisenda és el segon tinent d’alcalde a l’equip
de govern i responsable d’hisenda en els darrers sis anys. Esperem que ningú s’escudi en
una situació tan delicada com la viscuda i per això lamentem la manca de lideratge
d’un govern de 13 regidors que va tard i que no ha estat capaç de sumar cap força de
l’oposició, en uns moments tan delicats com és el context econòmic que vivim. Aquests
són els pressupostos que es fan en aquest context excepcional, el d’una crisi que és molt
important i que tenen un impacte, tant a la societat, com en les empreses i també a les
institucions; l’ajuntament no és una excepció. L’ajuntament de Torelló es veu afectat pels
ingressos, ja que es preveu una disminució de bona part d’aquests, bàsicament a
excepció de les contribucions especials i ingressos directes sobre capital, on l’IBI és el més
important. Hem de recordar aquí que l’augment mitjà en l’IBI és superior al 11%, un
augment que surt de la butxaca dels ciutadans de Torelló i que nosaltres ja vàrem
considerar excessiu en el seu moment; si que els ingressos els mantenim a base de pujar la
pressió fiscal. No sé si s’han plantejat, com han fet en alguns municipis, a més de
modificar les taxes a l’IPC real d’aquest any; un exemple seria el de Sant Boi; és possible i
només és qüestió de voluntat de fer-ho i sobretot comptants que les taxes, l’únic que han
de fer és cobrir els costos dels serveis.
En els ingressos també hem de destacar que no es preveu la venda de patrimoni i
l’endeutament en crèdits augmenta en 3,5 milions d’euros; això representa al voltant de
600 milions de les antigues pessetes. Aquest endeutament és el més alt de tros en els últims
cinc anys; 250% més que la mitjana en els últims 4 anys i coincideix amb el primer any del
pacte de govern entre el PSC i convergència i Unió i ens crea el dubte de si ens permetrà
complir amb la Llei d’equilibri pressupostari i d’endeutament.
En les transferències d’altres administracions veiem que hi ha més de 4 milions d’euros,
però que d’aquests hi ha els 2,3 milions d’euros del Fons Zapatero, que tenen com a
objectiu, inversions més per a crear ocupació, o mantenir-la, que la de donar resposta a
una estratègia inversora de l’ajuntament. De les inversions que ha demanat l’ajuntament
per aquest fons, sols la de l’actuació en l’antic CAP de la plaça Nova podem dir que és
d’un impacte gran, però les presses no han permès que s’hagi donat l’opció a la resta de
grups al marge de l’equip de govern, per treballar ens els projectes i sembla que ni tan
sols cap tècnic i coneixedor de l’àmbit de la ràdio ha actuat en el projecte on es preveu
l’establiment de ràdio en aquest equipament. A més, s’ha parlat d’hotel d’entitats sense
acabar d’establir, encara, que s’entén per hotel d’entitats; nosaltres tenim la nostra visió i
l’hem explicat quan se’ns ha demanat.
La situació difícil fa que l’apartat de la despesa ordinària sigui de contenció, si no de
retallada, però de moment només observem una reducció mínima respecte del
pressupost de 2008 i en l’àrea d’alcaldia, una de les que s’hauria de veure més afectada
per la situació, ja que al marge de l’assegurança de l’alcalde, sols hi ha pressupost per
atencions protocol·làries, sols baixa poc més del 1%. I aquesta contenció, com es
controlarà? També ens agradaria saber-ho. Les grans retallades per regidories, són la
d’esports, amb més d’un 68% -però amb menys d’un 23%, si traiem les inversions del 2008- i
la de promoció econòmica, que si li traiem la partida del Fons Zapatero per al
manteniment de la zona dels comuns, passa de prop de 600.000 euros el 2008, a 338.000
euros el 2009.
En les inversions que ens hauria agradat poder dir la nostra, per exemple, és en
l’aprovació d’un centre de serveis socials a La Carrera; un projecte que es va incloure en
el darrer pla de barris i en què s’hi establia la ludoteca, fet que nosaltres no compartíem;
esperem que el projecte pressupostat no sigui així. També en un cas similar trobem el
projecte de la plaça Nova amb un milió d’euros. Potser ens hauríem de plantejar, ja que
és un centre neuràlgic en el comerç de Torelló, si aquest projecte de la plaça Nova en
una situació com la que estem vivint, si les molèsties no podem portar a més, unes
conseqüències que vagin més enllà d’aquestes molèsties, és a dir, que passin a l’apartat
econòmic del comerç.
I parlant del Pla de barris, suposem que el pressupost també està pensat en l’aposta per
entrar en la propera convocatòria d’aquest pla, així que el debat en inversions, aspectes
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claus i estratègics per a nosaltres, vindran més endavant –suposem-. També voldríem
parlar de Gestiomat i de la política de promoció econòmica: per nosaltres, i tal com li
vàrem comentar al regidor, des d’Esquerra creiem que l’esforç en aquest àmbit és clau
en un context de crisi. L’estratègia en aquest àmbit, per part de l’ajuntament, és
continuista, sense acabar d’explotar el viver d’empreses de serveis, en un moment en
què l’aposta per emprenedoria i l’autoocupació és un fet a nivell nacional; aquest
pressupost sols dóna continuisme a les línies de treball dels darrers anys; el cost que
representa Gestiomat per l’ajuntament és de 270.000 euros i el rendiment creiem que no
és el més adient. Ara caldria una aposta més ferma per aquesta àrea de l’ajuntament i
també acabar d’aclarir d’una vegada com vol treballar la promoció econòmica Torelló,
si a través del consorci, de Gestiomat, o creant una regidoria integral de promoció
econòmica; fa massa temps que ens movem en el dubte i en les mitges tintes i això
només ens porta no avançar en cap direcció.
La crisi en què estem és una crisi circumstancial; tot indica que remourà les estructures
econòmiques globals i locals i ara és quan hem de donar la talla per estar ben preparats
per quan la crisi hagi passat; hem de treballar per encarar la nova etapa que vindrà el
millor possible; tenim eines com el viver d’empreses, com el consorci de promoció de sòl
industrial i públic: no sabem què s’ha fet. I a nivell de comarca es parla molt de treballar
en aquest àmbit. Esperem que Torelló aposti per desenvolupar de veritat el Pla
d’Innovació d’Osona i això ho diem des d’un municipi en què el sector industrial té el seu
pes i que pateix sensiblement els efectes de la crisi; l’atur creix i creixerà, així que també
hem d’apostar per les polítiques d’ocupació actives i passives, plans i tallers d’ocupació,
amb una aposta més decidida que la dels últims anys i una formació, perquè quan el
mercat de treball comenci a demanar treballadors, els qui estiguin a l’atur els hagi servit
la formació oferta des de Torelló, que no sigui un passatemps. S’ha creat una mesa
política i socioeconòmica per la crisi a la Vall del Ges, que s’hi treballi en aquests
aspectes!
Però l’equip de govern, és tan sensible a l’hora de crear sinergies compartides que per
parlar del pressupost de Gestiomat, ho fa convocant amb menys de 24 hores i amb un
horari absolutament diferent a les altres vegades, cosa que fa que el representant del
principal partit a l’oposició, Esquerra Republicana, no hi pugui ser present; ja ens vàrem
reunir per parlar-ne amb el regidor, però fora de temps.
Tampoc estarem d’acord amb la modificació de les bases d’execució: tornem en la
regressió de competències del ple i, fins i tot, també de la Junta de Govern Local. Ens
espera un any complicat; ja ho vàrem dir en el ple de les ordenances on juntament amb
Iniciativa per Catalunya Ciutadans del Ges, vàrem presentar unes propostes de
bonificacions que varen ser rebutjades pel PSC i per Convergència i Unió; va ser en la
reunió prèvia amb el regidor d’hisenda per presentar les ordenances, quan com a
portaveu d’Esquerra, vaig posar el nostre grup a disposició de l’equip de govern per
encara junts uns pressupostos tan complicats; d’això en més de 4 mesos. Ara, com llavors,
dic que Esquerra no tindria cap inconvenient en recolzar l’equip de govern davant un
escenari tan complicat com el d’ara, sempre que en poguéssim ser còmplices; això no
ha passat: l’equip de govern format per PSC i convergència i Unió en cap moment s’ha
posat en contacte amb nosaltres ni ha buscat sumar l’oposició en uns m oments com
ara, sumar tots per uns pressupostos tan delicats; al contrari! Esquerra hem hagut
d’esperar la convocatòria de la comissió informativa –és a dir, fa 10 dies- a veure els
números; cap senyal de vida per part de l’equip de govern, malgrat que som a març i
que diguem, les presses no és el que ha caracteritzat l’elaboració d’aquests pressupostos.
Som els primers de ser conscients que aquests havien de ser uns pressupostos de
contenció, però vostès haurien de ser els primers en uns moments com aquests de buscar
sumar i no com a imperatiu, sinó en la complicitat de fer participar els que no formem la
majoria de govern. Això no s’ha fet i ara no ens poden demanar que donem suport a uns
números que no són en cap aspecte, nostres, que no hem estat més que uns convidats
de pedra i a última hora. Ho ha dit el regidor d’hisenda: davant la crisi bona cara! També
il·lusió i unitat i això no ha estat així i és per això que nosaltres no donarem suport a
aquests pressupostos.
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SR. PERE GALOBARDES:
Intentaré ser breu, menys polític i més pràctic.
A mi em sap molt greu que et queixis del tracte rebut, Montse (Ayats), no acabo
d’entendre què volies dir quan et queixes del tracte rebut, especialment tu; de veritat
que no ho acabo d’entendre i si volem fer referència al document de l’any 2008 i el
puntegem, em sembla que el 85% de les coses s’han fet; potser no s’han fet del tot bé,
però s’han fet.
El pressupost intenta fer projectes que siguin possibles; els bucs d’assaig és una proposta
que hi ha, que va sortir d’aquest equip de govern encara que algú altre se la vulgui fer
seva: no és possible a curt termini, però és important que dos partits com convergència i
el PSC, que integren l’equip de govern, hi estiguin d’acord.
A mi m’hauria agradat sentir d’on treure més recursos per fer les propostes de totes les
partides que sembla ser que estan mal dotades, però dins les nostres possibilitats, serveis
socials creix per sobre del 16%, que si ho comparem amb les baixades en altres partides,
aquest creixement real és molt superior; de totes maneres, si no és suficient, aquest equip
de govern deixarà de fer altres coses si aquí realment fan falta més diners, com no pot ser
d’altra manera. I si que són insuficients els recursos per arranjament d’espais urbans i són
insuficients els recursos en altres temes, però hem de tenir en compte que invertirem més
de dos milions d’euros en l’espai urbà en els propers mesos d’aquest any i els ciutadans
ho començaran a veure de seguida.
El pla de millora del trànsit es durà a terme, que no hi hagi cap dubte.
Per tant, deixant a part plans d’estalvi i mesures d’eficiència, el que està clar és que no
tancarem el llum dels carrers, per estalviar! I els estalvis importants, quan són anys en què
els pressupostos d’ingressos es capgiren de manera important, no es fan només apagant
el llum –simplifico apagant el llum per posar un exemple-; també ens sap greu que diguis
que no es contemplen mesures del pacte d’alcaldes: jo en diria tres importantíssimes com
el canvi de sistema de calefacció a la piscina municipal, l’estudi d’implantació d’energia
geotèrmica a Gestiomat i les plaques solars al pavelló; no sé si és poc o és molt, però
penso que és important.
Les presses són dolentes. I per a nosaltres, aprovar el pressupost un mes més tard que
altres ajuntaments també ha tingut la seva part positiva, Jordi (Casals); ens ha anat bé en
alguns aspectes i hem solucionat tots els problemes que això hagi pogut generar. Ja
entenc que votant en contra de les ordenances és difícil votar a favor d’un pressupost,
però la veritat és que el que constata aquest pressupost i el que veurà la ciutadania,
realment, no vull dir que podem buscar tots els pressupostos d’any enrere. Jo he estat
disponible i estic disponible durant tot l’any; jo em puc adreçar a vosaltres i vosaltres us
podeu adreçar a mi sempre que faci falta; això ho he dit sempre i no només a partir de
què es tenen les dades, quan hi ha realment ganes de sumar. Abans primer has dit que
era una situació excepcional i llavors t’has corregit tu mateix i has dit que segurament no
serà una situació excepcional, si no que serà una situació que canviarà els propers anys;
jo estic totalment d’acord amb tu: és una situació en què tot canviarà i aquest pressupost
continua tenint en compte aquest canvi de situació; l’augment de l’endeutament,
passarem d’un 50 i a molt estirar no arribaríem al 90. Hi ha ajuntaments que estan al 137 i
no saben com fer-ho ara per poder-li encabir; per tant, no hem fet res fort, ans al contrari,
doncs estem aprofitant un dels nostres punts forts, que és haver-ho fet bé durant anys.
Si que hi ha retallades a les regidories; les meves xifres no es corresponen amb les teves i
les llegiré: cultura baixa un 12,29%; la d’esports, un 19,77%; joventut i infància, un 16,07%;
salut pública un 1,91%; benestar social, ja ho he dit, creix un 16,48%; educació s’ha
incrementat un 5,97%; comerç s’ha reduït un 12,5%; turisme s’ha incrementat un 25,81%;
promoció econòmica i medi ambient, ha disminuït un 13,83%, Montse, no hi porta més
diners l’ajuntament, en tot cas, el que no es farà és deixar de pagar els treballadors el que
els toca. La despesa en serveis i recursos humans, s’ha incrementat un 3,64%.
També s’ha comentat la reducció a l’alcaldia: la despesa a l’alcaldia s’ha reduït
exactament un 25,85%; no són dades meves... potser hauríem de mirar si ho comptem
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tots dos igual... hi ha un esforç important de reduccions a nivell general; reduir la despesa
ordinària, que és el que fa anar la maquinària en definitiva, no és senzill; no es produeix
d’un dia per l’altre i, a més, hi ha partides que s’incrementen inclús per sobre de l’IPC i,
per tant, retocar una ordenança, no ho hem fet mai quan ha estat a la inversa i tampoc
ho farem en aquest cas; no té sentit i, a més, encara ralentiríem més els processos. A
vegades ens ha anat en contra; recordo l’any passat que la previsió d’IPC va ser inferior a
l’increment real i aquest any s’ha girat; funciona d’aquesta manera, ens agradi o no i
aquesta manera és la que podem assumir nosaltres amb la nostra estructura.
Has parlat del consorci de sòl industrial: el consorci de sòl industrial, en pocs mesos,
iniciarà fermament –a part de penjar els cartells, que jo ja he vist- alguna activitat ja
concreta;
I em sembla que hi ha un punt molt important que ningú ha dit: que hem pogut mantenir
en aquest pressupost totes les aportacions a les entitats; perquè a vegades ens posem en
boca les entitats; jo no em faré portaveu de les entitats, però destinem més d’1.400.000
euros l’ajuntament a les entitats de Torelló en aquest pressupost; comparem i parlem-ne i
hem pogut mantenir els seus convenis en una situació de reducció d’ingressos realment
important, molt important i que afecta la base estructural de tots els ingressos municipals.
En definitiva, el pressupost diu que l’ajuntament aplicarà 1.500 euros per habitants: si
comparem amb el que realment paguem –que no vull dir que sigui baix- em sembla que
els números, surten força a compte.
Durant l’any, continuarem establint el control que puguem, intentarem agilitar –com tu
Montse vares dir l’altre dia en relació a la notícia que va sortir al Diari El País- els
tancaments previstos, el més de pressa possible, que en això hi anem endarrerits.
I referent a les bases d’execució: no val confondre transparència amb gestió, ni voler fer
entendre coses que no són així; em sembla que la proposta neix, i a més està ben
instrumentada, de manera que el que volem, és el que he dit jo clar al principi: que des
del naixement de la idea fins que estigui posada al carrer, el procés sigui el més ràpid
possible; no som nosaltres els que decidim complicar-lo o no complicar-lo o fer-lo diferent,
ja hi ha altres institucions que s’encarreguen d’això! Nosaltres el que hem de fer és
aprofitar el que la llei ens permet; a més, vàrem quedar –i així es va dir- que s’informarà
puntualment i es ratificaran els acords en els diferents òrgans en què hi ha representació
política de tots els grups.
I acabaré dient que penso que és un gran pressupost, un pressupost per sentir-se orgullós.
Un pressupost que al cap de tres dies no dirà segons què, si no que deixarà treballar i que
tots els regidors que estem aquí som conscients que això significa un esforç; tots ells
deixaran de fer un munt de coses que tenien previstes, com moltes famílies deixaran de
fer moltes coses que tenien previstes, i moltes empreses també, perquè això és la crisi i
l’esforç inversor que farà l’ajuntament per contrarestar tot això, em sembla que com a
mínim, es mereix alguna cosa més.
SRA. MONTSE AYATS:
Això de 2al mal temps bona cara” és evident, però no ens enganyem: tots sabem que
aquí darrere hi ha moltes inversions que, només cal veure l’experiència dels últims anys, no
podrem tirar endavant en un únic any, malgrat canviem i modifiquem bases d’execució.
Sobre “un discurs menys polític i més pràctic”, jo diria que venim a fer política aquí i la
política i la pràctica no crec que estiguin renyits. Sobre “el tracte rebut” podríem fer una
relació de les propostes que vàrem presentar al pressupost de 2008; no m’he dedicat a
parlar de totes i cadascuna d’elles, però si que he parlat de coses concretes que han
sortit en aquest ple i que no s’han tirat endavant malgrat el compromís de l’equip de
govern, o del regidor o de l’alcalde en el seu moment... els bucs d’assaig: la proposta
que sortia –perquè ningú es pensi que ara aquí estem dient que hi destinarem no sé
quants diners- era treballar en el procés, per definir el projecte; això no val gaires diners i
no confonguem la gent dient coses que no són.
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Sobre la resta de propostes, podríem dir que hem tirat endavant els ecogots, però ja us
he dit què ha passat que, em sembla que ni les entitats saben que això existeix.
Sobre el tema del manteniment de parcs i jardins: se’n ha parlat molt; quan ha convingut
hem dit que les pujades de l’IBI es destinarien a això i la traducció no es veu i l’any passat
en aquest pressupost vàrem parlar que netejaríem els senyals i no sé quantes coses i això
no s’ha vist en aquest pressupost passat i ara arriba l’època de vaques flaques, però
aquests temes els seguim tenint pendents i per a nosaltres són importants.
Sobre les propostes de la regidoria de medi ambient: si ja ho he dit que n’hi havia algunes
que el regidor les ha treballat, algunes vegades, malgrat l’oposició d’alguns tècnics
d’aquest ajuntament i alguns polítics.
S’han fet alguns comentaris sobre què faríem per tenir més recursos; doncs, per exemple,
aquí s’ha fet un gran elogi sobre la possibilitat de poder mantenir els pressupostos a les
entitats: potser estaria bé parlar amb les entitats i parlar sobre possibilitats... a les entitats
precisament les caracteritza un gran sentit de la solidaritat i dubto que s’hagi plantejat
cap tema de sobre si era necessari, entre altres coses, perquè la majoria de convenis es
varen aprovar abans de parlar de pressupostos avui. Com a grup creiem que en lloc de
deixar de fer, el que també es pot fer com a regidors i regidores d’aquest ajuntament, és
buscar recursos per poder tirar endavant determinades polítiques; a mi em sembla que
això també és important, malgrat la crisi hi segueixen havent subvencions i recursos que
diria que com ajuntament d’una mida mitjana no aprofitem prou i, si ni, la prova és que
ha estat en aquesta última etapa que des de la regidoria de medi ambient s’ha arribat a
diverses subvencions que nosaltres no estàvem acostumats a veure. Per tant, joc rec que
el que s’ha de fer és precisament buscar alternatives i altres recursos.
Sobre el tracte o sobre si hem de ser solidaris amb un pressupost difícil: jo diria que això és
mutu i, en tot cas, pensar que els altres sempre t’han de venir a buscar és un signe de
superioritat o de supèrbia, és dir: a qui li interessa que li donem suport? Doncs també es
pot espavilar el regidor o l’equip de govern si li interessa aquest suport. Jo diria que aquest
és el pressupost d’aquest equip de govern; és sobretot, jo diria, el pressupost del regidor
d’hisenda i, per tant, no cal que ara entrem a discutir a buscar el si i a fer-nos quedar a la
resta de grups com si –com ens ha dit en diverses ocasions el regidor- podia haver fet
aquest treball molt abans; això, comparant amb el símil d’escriure un llibre, no és el mateix
escriure un llibre i participar-hi o llegir-lo; a mi em sembla que no hi hem participat i que a
més, el que ha sortit no ens ha agradat i, per tant, no el comprarem i a mi em sembla que
és un bon símil per exemplificar el nostre no suport a aquest pressupost.
SR. JORDI CASALS:
Només volia comentar el fet que el regidor diu que quan hi ha ganes, ell està disposat a
parlar-ne i a captar les aportacions; repeteixo: jo fa més de 4 mesos vaig estendre la mà
a l’equip de govern, al regidor d’hisenda; malgrat que en aquell moment ens va dir que
en les ordenances no havia fet els deures respecte a les ordenances anteriors, en què
nosaltres vàrem donar suport a canvi d’unes bonificacions i que se’n estudiessin unes
altres i no s’havia fet, i després resulta que aquestes bonificacions no es podien fer,
perquè estaven fora de la llei i ens en vàrem assabentar tots plegats –no només
l’oposició, si no també l’equip de govern, perquè si no ens ho hauria pogut dir en el seu
moment- i malgrat això vàrem estendre la mà, per col·laborar, perquè sabíem que
aquests pressupostos serien complicats, però en cap moment se’ns ha volgut implicar en
aquests pressupostos! És bidireccional, òbviament, però, és que sempre hem de ser
nosaltres els que hem d’anar al darrere per poder col·laborar? És que no hi ha ganes, des
de l’equip de govern, que nosaltres col·laborem? Perquè si és per qüestió de ganes, les
ganes hi poden ser a les dues bandes.
I bé, per la resta, nosaltres ja hem dit el que havíem de dir.
SR. PERE GALOBARDES:
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Sense ganes d’entrar en polèmica, aquest any n’hi haurà moltes més de modificacions
pressupostàries, perquè justament hi ha l’encàrrec a tot l’equip de govern de buscar
recursos on sigui, sota les pedres, buscar totes les línies de subvenció, tot i que les dades
que disposem ens diuen que el nombre de subvencions que rep l’ajuntament de Torelló
estan per sobre de la mitjana dels ajuntaments de la província de Barcelona de la nostra
mida.
Que quan el debat dels bucs d’assaig es pugui centrar en un tema concret, no només hi
està convidat Iniciativa, si no que lògicament hi estan convidats tots els grups, i també
Esquerra Republicana.
Jo tinc el temps que tinc i m’he ofert sempre; d’acord que es pot trucar i es pot venir.
I per acabar, dir el que he dit a l’inici: “al mal temps bona cara”. Jo penso que és un
pressupost per posar bona cara; és un pressupost que permet joc i que ho veurem durant
tot aquest any.
SR. MIQUEL FRANCH:
Voldria fer dues o tres consideracions: en primer lloc, he sentit un comentari en relació a
les modificacions de pressupost; jo estic convençut que aquest any 2009 serà un dels anys
que hi haurà més modificacions de pressupost; perquè? Bàsicament per dos aspectes
que tothom coneix, però penso que va bé recordar-los: els recursos que ens poden
arribar de les diferents institucions, per la situació que estem en aquests moments, ens
obliga a ser molt curosos i buscar recursos on sigui en el moment que faci falta i aquells
recursos que hi hagi disponibles. A l’hora de fer aquest pressupost jo penso que s’ha fet
molt bé, tenint en compte que tot un seguit de recursos que ens poden venir d’altres
institucions concretament de 3, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona i Generalitat
de Catalunya, seran modificacions del pressupost. També informar que aquestes
modificacions seran per consignar els recursos que s’aconsegueixin a les regidories
corresponents; penso que això és important; és un canvi que també s’ha fet a l’hora de
confeccionar aquest pressupost. N’hi haurà moltes de modificacions i espero que totes
siguin el més positives possibles, és a dir, que representin més recursos per a l’ajuntament.
Vull explicar algunes de les inversions que no s’han comentat, perquè aquest és el lloc on
fer-ho, per informar els ciutadans i ciutadanes de Torelló, però abans d’explicar-les, m’ha
agradat una frase que has dit tu Jordi Casals: “manca de lideratge”. Ho trobo
absolutament fora de lloc; no esperava que diguessis aquestes paraules. Aquí hi ha
lideratge no únicament d’en Lluís Bassas i d’en Pere Galobardes, si no dels 13 regidors de
l’equip de govern; el que hi ha participat més poc, per desgràcia i per motius personals,
ha estat l’alcalde actual, però la resta ho han fet magníficament bé i ho demostra el
pressupost i la feina que s’ha fet durant tot aquest temps.
I ara entro a explicar les inversions i explicaré algun detall d’alguna, perquè veieu que
l’ajuntament no estem dormint i conegueu cap on anem. Abans de dir-ho, també volia
felicitar tots els tècnics que han treballat aquest pressupost; em consta que ho han fet
molt correctament, tot i que evidentment, com en tots els ajuntaments hi ha mancances i
a vegades no es pot anar als límits establerts pel que fa a les dates.
•
•

•

A mobiliari i estris de cultura hi ha una aportació important de 72.000 €; no
explicaré el detall.
Projecte plaça Segimon Serrallonga: 15.000 €; és possible que no es pugui realitzar
aquesta inversió, perquè precisament els propietaris de la urbanització on és
ubicada aquesta plaça ens ha comunicat que aturen provisionalment les obres i,
si no continuen, és possible que no puguem fer aquesta inversió i l’haurem de
deixar per un altre moment.
Maquinària i instal·lacions del teatre: 40.000 € que corresponent bàsicament a
solucionar un problema greu de calefacció i hi haurà una calefacció nova al
teatre i també parlem d’estalvi energètic.
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•

Un altre tema d’estalvi energètic, és el de la caldera de la piscina coberta
municipal, per import de 106.000 €. També hi ha una partida de 25.000 € per a
l’accés i l’entorn de la piscina coberta.
• Maquinària, instal·lacions i utillatge d’esports, 27.000 €
• Instal·lació d’energia solar tèrmica al pavelló: 53.600 €
• Millora d’instal·lacions esportives: 60.000 €
• Llar d’infants de la Cabanya, que forma part de la segona anualitat, doncs tot i
que ja estigui aprovat, cal consignar els recursos: 100.000 € i també hem inclòs la
construcció d’un carrer que anirà a donar a l’entrada de la llar d’infants, per un
import bastant elevat, però per al qual hem aconseguit recursos econòmics de la
Diputació de Barcelona.
• Millora i instal·lacions als edificis d’educació: 56.000 €
• Pla d’intervenció en entorns a protegir: 30.000 €
Explico també els Fons Estatals, perquè tenen la seva importància i quelcom a veure amb
inversions previstes que tenia l’ajuntament de Torelló. Els projectes que ha presentat
l’ajuntament al fons Estatal, no són projectes perquè si, si no que són projectes positius i
bons per al nostre poble i que d’alguna manera o altra s’haurien hagut de preveure o
s’havien previst abans i per manca de recursos econòmics no es podien fer:
• El primer seria una millora ambiental en sòl urbà; parlaríem de la zona dels
comuns, bàsicament, i d’altres zones, en què es dediquen 262.000 € del Fons
Estatal.
• La rehabilitació ambiental d’un tram del riu Ges a Torelló, amb uns 50.000 €
• Instal·lació d’energia geotèrmica a l’edifici de promoció econòmica: 60.000 €
• Inversions al patronat de la ràdio municipal: 12.000 €
• Equips per a processos d’informació, aspectes petits de cara a l’ajuntament, hi ha
diverses partides.
• Adequació de l’edifici de protecció civil, al costat de les actuals dependències
de la policia local, que ens permet, i ja està adjudicat, poder fer nou
l’aparcament del carrer Rocaprevera.
I un tema que és el centre d’acció social la Carrera que, responent a la pregunta que es
feia abans, quina idea hi ha? No pensem que al pis de dalt hi hagi d’haver la ludoteca, si
no que hem treballat a tres bandes –Generalitat, Diputació de Barcelona i ajuntament de
Torelló- i en aquests moments tenim un projecte, que en diem Centre d’acció social La
Carrera i que ja hem presentat a aquestes institucions; una d’elles ens ha confirmat que
rebrem 200.000 €; de l’altra, de la Direcció General d’Administració Local, esperem que
en les reunions previstes amb el director general, aconseguir una tercera part més de
recursos, 200.000 € i l’aportació que pertocaria a l’ajuntament serien els altres 200.000 €.
• Construcció del mur del marge esquerre del riu Ter
• Aparcament del carrer Capsavila
• Aparcament municipal del carrer Sant Josep.
No es pot dir que no es faci res en circulació al casc antic; penso que és important una
actuació d’aquest tipus.
• Rehabilitació de la plaça Nova, la primera anualitat; a nosaltres ens agradaria
poder adjudicar les obres de la plaça Nova abans d’acabar aquest any 2009;
pensàvem que amb el projecte fet i licitat, el setembre o octubre d’aquest any es
podria adjudicar i, la primera anualitat que hi destinaríem seria d’un milió d’euros;
el cost aproximat pot estar a l’entorn d’1.200.000 €
• L’adequació de l’espai del carrer de la Pau a la vora del riu Ges: aquest projecte,
tot i estar en pressupost, veiem difícil poder-lo realitzar, perquè s’haurà de treballar
molt amb els veïns.
• Hi ha una partida de 210.000 € per a la redacció de projectes urbanístics, que
considerem important, perquè gràcies a tenir tots aquests projectes redactats
hem pogut adjudicar moltes obres del fons Estatal d’inversió de les quals ja teníem
el projecte fet.
• Adequació de diferents edificis municipals amb un import d’uns 40.000 €
• Volem tirar endavant la revisió del Pla General d’Urbanisme, amb un import de
180.000 euros.
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•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Volem tirar endavant el projecte museogràfic del museu de la torneria.
Al Fons Estatal, la reforma de l’equipament públic de la plaça Nova, per un import
de 480.000 €.
Condicionament de la teulada de la biblioteca Dos Rius, amb un import de 25.000
€
Vestidors del camp de futbol del Torelló, per import de 316.000 €; tenim el projecte
fet i només cal l’aprovació d’aquest pressupost per començar la licitació de les
obres.
La rehabilitació del centre de promoció econòmica: aquest és un altre projecte
que hi està treballant conjuntament l’ajuntament de Torelló, Direcció General
d’Administració Local i la Diputació de Barcelona, Àrea de promoció econòmica,
per si aquest projecte pot entrar en un FEDER i si entrés hi hauria la possibilitat que
aquests 608.000 € del cost del projecte, un 75% fos subvencionat. Nosaltres
esperarem a tirar endavant aquests projectes, fins que tinguem lligades les
aportacions de les altres administracions i per això he dit que serà un pressupost
segurament amb bastants modificacions.
També ens sembla molt positiu, a la Fundació d’Ancians Sant Feliu de Torelló hi
farem una aportació per tal que la residència pugui fer un seguit d’obres urgents
que hi calen i una part correspon a unes ampliacions que es varen haver de fer al
centre de dia, no previstes al pressupost inicial.
I amb la Diputació de Barcelona, han tancat acords en Lluís Bassas i en Pere
Galobardes per tal que a Torelló es tirin endavant un seguit de projectes.
L’ajuntament hi posarà una partida de 50.000 € i podem informar que el primer
projecte que tirarà endavant serà l’eixamplament del pont de l’avinguda del
Castell per millorar la vialitat i la mobilitat; vialitat pel que fa als vehicles i mobilitat
pel que fa a les persones, doncs és un acord molt complicat.
Reposició i reforma de l’enllumenat públic, que com sabeu, cada any s’hi
destinen recursos econòmics; enguany, l’aportació inicial prevista –ja veurem si es
modifica- és de 170.000 €
Adequació de jardins i parcs municipals: 42.000 €, a part de la despesa corrent
que té consignada la regidoria d’obres i serveis.
Millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable: 48.000 €
Millora del cementiri municipal: 18.000 €
Construcció de nínxols al cementiri municipal: 66.000 €
Infraestructures i equipaments: 120.000 €
Senyalització semafòrica, geogràfica i mobilitat: 24.000 €
Pla d’accessibilitat i millora d’espais urbans, obra que va pel fons Estatal,
pràcticament un milió d’euros. Com bé sabeu, el que estem fent és executar el
que seria el Pla d’Accessibilitat que l’ajuntament de Torelló va aprovar en el seu
moment i gràcies a disposar del projecte, ha pogut ser inclòs al Fons Estatal
d’Inversió que, per cert! Ja estan notificats i aprovats els projectes que hi ha
presentat l’ajuntament de Torelló.
També la urbanització de voreres i del mur de contenció de la pujada al Santuari
de Rocaprevera, que no està en bones condicions i hem aprofitat recursos del
Fons Estatal per poder-hi aportar 128.000 €.
Soterrament de línies elèctriques, que afecten principalment els voltants de les
escoles públiques de Torelló
Maquinària i eines d’obres i serveis: 25.000 €
Millora del mercat municipal: 50.000 €

Jo penso que és bo que fem una mica de memòria, perquè no estaria bé fer un ple de
pressupostos i no explicar aquelles coses que tenim previst fer. Les farem totes? Jo estic
convençut que no, però intentarem lligar aquests acords que tenim amb les institucions
per tancar-los definitivament i, a partir d’aquí, poder iniciar el procés de licitació,
adjudicació i contractació de les obres.
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I em sembla que trobaria una mica poc elegant no explicar les inversions que s’estan fent
a Torelló i que es faran el 2009 amb fons directes de les institucions; penso que s’ha fet
l’esforç des de l’ajuntament, però també des de les altres institucions: en aquests
moments estan adjudicades 5 promocions d’habitatge públic, amb un valor superior als
15 milions d’euros. Estan rehabilitant i una acabarà molt aviat, concretament l’escola
Fortià Solà, amb un cost aproximat de 4.700.000 € d’inversió directa de la Generalitat.
També s’està fent la remodelació de l’escola Vall del Ges, amb un import de 4.100.000 €
també d’inversió directa de la Generalitat.
Dir també que, si no hi ha res de nou, com deia el regidor d’hisenda, d’aquí a pocs mesos
el consorci urbanístic de les Vinyes II i Vinyes III, adjudicarem les obres d’urbanització de les
Vinyes II, per un valor de sortida superior als 7 milions d’euros.
I finalment volia fer una referència a un tema que s’ha treballat bé i l’han liderat bé
també, els companys de l’ajuntament, que és la segona residència que tindrem a Torelló;
si no hi ha res de nou i tot surt tal com tenim previst, el mes vinent el ple podrà acordar la
cessió, si els terminis ho permeten, de l’espai que tenim al Pla Parcial La Creu I, de tal
manera que el consell comarcal adjudicarà dins de l’any 2009 el projecte executiu i
l’obra d’aquesta nova residència, que tindrà un cost aproximat de 4 milions d’euros.
I ja per acabar, tot i que ja ho ha dit el regidor d’hisenda i penso que s’ha tingut en
compte en aquest pressupost, no cal que repeteixi que estem en una situació realment
complicada, des d’un punt de vista econòmic; l’atur a Torelló en aquest moment està en
un 14,5% amb dades actualitzades de gener (fins ara teníem les dades comparativament
al 2007 i ara les tenim molt actualitzades); estem absolutament convençuts, com passa
en altres municipis en què hi ha un problema important en el tema de l’atur i a part de
tancament d’empreses, E.R.O.s i acomiadaments pactats que s’estan donant en alguns
llocs i és molt possible que durant aquest any 2009, aquest índex d’atur arribi a ser molt
més alt; penso que podem apuntar cap el 20% segons ens diuen els experts i no només a
Torelló, si no que per desgràcia ho serà en general, la qual cosa fa que estigui
absolutament segur que aquest pressupost ha estat fet tenint en compte en primer lloc,
que s’ha treballat molt bé des de l’àrea d’hisenda –com molt bé s’ha dit abans, en Pere
Galobardes fa 6 anys que és responsable de l’àrea d’hisenda-; l’endeutament d’aquest
ajuntament està al 50% quan altres sobrepassen amb escreix aquest percentatge i tenen
dificultats per fer inversions; nosaltres no en tenim, però això no vol dir que haguem de tirar
la casa per la finestra, si no que hem de buscar recursos on sigui per poder tirar endavant
aquesta inversió.
Volia fer aquests comentaris i suposo que més endavant tindrem l’oportunitat de parlar
d’aquests nous recursos que ens puguin arribar i farem moltes modificacions en aquest
pressupost i espero que totes siguin en positiu i no n’hi hagi cap en negatiu.
SR. JORDI CASALS:
Gràcies per l’explicació de l’alcalde, però lamento que l’assemblea dels 12 regidors
avalin que no s’hagi buscat la implicació dels grups de l’oposició, però per reconduir això
i perquè tots ens puguem sentir còmplices, si més no, no en el disseny d’aquest
pressupost, però si en el que suposarà una gestió complicada enguany, que les Juntes de
Govern Local puguem fer un seguiment tots plegats i atenent que hi ha tots els portaveus,
s’estableixi com a taula dels partits per fer un seguiment d’aquest pressupost i que
s’inclogui a l’ordre del dia un apartat d’informacions explícitament.
SR. MIQUEL FRANCH:
Doncs així ho farem i a més, donarem explicació del que faci falta a totes les Juntes de
Govern tot i que crec que ja ho estem fent, però tenint en compte que modifiquem
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aquest procés d’execució del pressupost, encara haurem de donar moltes més
explicacions. Tingueu clar que el que no volem l’equip de govern és deixar d’informar del
que s’està fent; les contractacions són un tema absolutament públic; només faltaria que
els regidors elegits democràticament pel nostre poble no estiguin al cas i, per tant, la
disposició tècnica i política està també al costat de tots els grups de l’ajuntament.
VOTACIÓ:
•
•
•

Vots favorables: 13 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i de
CiU.
Vots desfavorables: 4 (dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-AM i
d’ICV-CdG)
Abstencions: 0

Per tant, s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
3.16.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PEL PLE EN SESSIÓ CELEBRADA EN DATA DE
30/6/2008 REFERENT A DELEGACIÓ DE FUNCIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL I
A L’ALCALDIA.
ACORD:
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de juny de 2008 es va
acordar delegar a la Junta de Govern, entre d’altres, les següents competències:
-L’aprovació de totes les certificacions d’obres independentment de la seva quantia i de
l’òrgan que hagi adjudicat l’obra o instal.lació, el servei o el subministrament, i
-La resolució d’expedients de responsabilitat patrimonial quan la seva quantia sigui inferior
a 12.000 €.
L’article 274.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i del règim local de Catalunya preveu que la competència per subscriure
el contracte comporta la facultat d’aprovar el projecte, el plec de clàusules
administratives, el plec de prescripcions tècniques, l’expedient de contractació i la
despesa.
Atès que en el present ple s’ha proposat modificar les bases d’execució del pressupost en
el sentit que l’òrgan competent per aprovar les despeses dels capítols I, II i IV sigui
l’Alcalde fins a una quantia de 300.000 € i la Junta de Govern per la quantia que
excedeixi dels 300.000 € i fins el límit del 10% dels recursos ordinaris del pressupost. Per
aquest motiu, es creu convenient que l’òrgan que sigui competent per aprovar
l’expedient de contractació sigui el competent per aprovar també les certificacions
corresponents a aquell contracte.
Així mateix, en la mateixa proposta de modificació de les bases d’execució, i d’acord
amb l’Ordenança general de Subvencions, es preveu que l’òrgan competent per
aprovar les despeses del Capítol IV sigui la Junta de Govern fins el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost i, per aquest motiu, es creu convenient que aquest mateix òrgan
sigui el competent per aprovar els expedients de responsabilitat patrimonial fins a la
quantia del 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
D’acord amb l’esmentat,
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Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim
interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- REVOCAR la delegació efectuada per acord del plenari municipal en sessió
celebrada en data de 30 de juny de 2008 a favor de la Junta de Govern referent a
l’aprovació de totes les certificacions d’obres independentment de la seva quantia i de
l’òrgan que hagi adjudicat l’obra o la instal.lació, el servei o subministrament.
SEGON.- MODIFICAR la delegació efectuada per acord del plenari municipal en sessió
celebrada en data de 30 de juny de 2008 a favor de la Junta de Govern en matèria de
responsabilitat patrimonial en el sentit de delegar a favor de la Junta de Govern la
resolució d’expedients de responsabilitat patrimonial fins al 10% dels recursos ordinaris del
pressupost.
TERCER,. PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona per a
general coneixement.
QUART.- FER CONSTAR que aquest acord serà efectiu a partir de l’endemà de la seva
aprovació.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Amb el que vàrem dir en aquell pla i amb el que hem comentat abans, hi votarem en
contra.
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres també hem manifestat al ple el nostre vot contrari.
VOTACIÓ:
•
•
•

Vots favorables: 13 (dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i de
CiU.
Vots desfavorables: 4 (dels regidors i la regidora dels grups municipals d’ERC-AM i
d’ICV-CdG)
Abstencions: 0

Per tant, s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació.
4/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
4.1.- DICTAMEN SOBRE LA RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE SOL·LICITUD
DE SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES DE PREVENCIÓ DE RESIDUS:
ACORD:
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En data 23 de gener de 2009, es va dictar la resolució de l’alcaldia que es transcriu a
continuació:
“Relació de fets
Per Resolució MAH/3354/2008, de 29 d’octubre i publicada al DOGC núm. 5264, de 24 de novembre, es va
procedir a la convocatòria, per al 2009, d’ajuts adreçats als ens locals per a projectes de prevenció de
residus municipals, amb la finalitat de fomentar la prevenció de residus municipals i contribuir a assolir una
gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i amb l’objecte de fomentar la implantació de
projectes de prevenció de residus municipals.
El municipi de Torelló va dur a terme una campanya, durant les festes nadalenques, de prevenció de residus
municipals en la compra, centrada en disminuir les bosses de plàstic d’un sol ús i es va poder constatar que
en la compra de pa, l’ús de les bosses de plàstic encara és important, per la qual cosa aquest ajuntament té la
intenció de realitzar una campanya semblant a la primera, però centrada específicament en els forns i les
fleques.
Atès que els objectius de la campanya que es pretén portar a terme coincideixen amb els que es descriuen a
les bases de la convocatòria esmentada al paràgraf primer,
Atès que aquest ajuntament encara no ha procedit al tràmit d’aprovació dels pressupostos per a l’exercici de
2009,
Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (articles 21).
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim
local de Catalunya (articles 53).
HE RESOLT:
Primer.- CONCÓRRER a la convocatòria d’ajuts per a la realització de projectes de prevenció de residus
municipals, amb la finalitat de portar a terme el projecte de distribució de bosses de cotó reutilitzables.
Segon.- ADOPTAR EL COMPROMÍS de dotar de consignació pressupostària suficient, la partida
corresponent del pressupost de 2009, per tal de fer front a l’import que no resulti subvencionat i,
concretament, la quantitat de 713,40 € corresponents al 25% de l’import total de l’actuació.
Tercer.- RATIFICAR la present resolució en la propera sessió ordinària del ple municipal.”
Atès que a la data de la resolució l’ajuntament encara no havia procedit a l’aprovació
del pressupost, motiu pel qual el compromís de dotar partida pressupostària en l’exercici
de 2009 és competència del ple municipal,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de territotri i urbanisme, de
promoció econòmica i societat del coneixement, el ple de l’ajuntament, per unanimitat
dels seus membres, acorda:
Primer.- RATIFICAR el contingut de la resolució de l’alcaldia transcrita més amunt.
Segon.- NOTIFICAR el present acord al Departament de medi ambient de la Generalitat
de Catalunya, per al seu coneixement.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
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Evidentment hi donarem suport, com a totes aquelles propostes que serveixin per disminuir
les deixalles, però seria important que de cara a aquesta campanya, els temes de
comunicació i de participació en la campanya fossin més clars que els que s’han donat
en la campanya passada, perquè entre que s’ha explicat a la premsa, s’ha posat en
funcionament i els comerços realment han convidat a participar en aquesta campanya,
jo crec que hi ha hagut un seguit de disfuncions que jo crec que s’ha de procurar que no
tornin a passar en aquest cas.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
4.2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL “LA CREU I”
ACORD:
Atès que per resolució de l’alcaldia del dia 27 d’octubre del 2008, es va aprovar
inicialment la modificació puntual del Pla parcial urbanístic “La Creu I”, redactada pels
serveis territorials, per a esmenar l’error material del coeficient d’edificabilitat de la
parcel·la d’equipament públic.
Atès que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província núm. 300, data 15/12/08, al Diari El
Periódico del dia 04/12/08, i al tauler municipal d’anuncis pel període comprès del
16/12/08, al 17/01/09, l’anunci d’aquest acord pel termini d’un mes de durada i l’inici del
període d’exposició pública.
Atès que transcorregut el termini esmentat d’exposició pública, no s’han presentat
al·legacions al respecte.
Atès que en data 05/12/08, registres de sortida núm. 5776 i 5777, es van sol·licitar a la
Direcció General d’Urbanisme de Barcelona, i al Departament de Medi Ambient i
Habitatge, els informes a què fa referència l’art 85,1 i 83.5 del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), havent-se rebut els informes Favorables sense
condicionants, en dates 09/02/09 i 26/01/08, registre d’entrada núm. 926, i 539
respectivament.
Vist l’informe favorable emès pels serveis territorials el dia 10 de febrer de 2009, vist el
contingut del projecte i els informes recaptats, de cara a la seva aprovació definitiva.
D’acord amb la notificació de la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de 14 de setembre de 2005, per la qual reconeix a l’Ajuntament de Torelló, la
competència per l’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats, a què fa
referència l’article 79.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de territori i urbanisme, de
promoció econòmica i societat del coneixement, el ple de l’ajuntament, per unanimitat
dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la modificació puntual del Pla parcial urbanístic “La
Creu I”, redactada pels serveis territorials, per a esmenar l’error material del coeficient
d’edificabilitat de la parcel·la d’equipament públic.
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Segon.- Publicar l’anunci de l’acord i les Normes Urbanístiques de la referida modificació
puntual del Pla parcial, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis
de l’Ajuntament.
Tercer.- Trametre un exemplar del projecte degudament diligenciat, junt amb el certificat
del Ple i la còpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Urbanisme de
Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per tal que en tinguin
coneixement.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
4.3.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE TORELLÓ, PER DELIMITAR UN NOU ÀMBIT DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT
ANOMENAT “MAS LES VINYES III”
ACORD:
En data 5 de febrer del 2009, el gerent de Consorci lliura a l’ajuntament cinc exemplars
del text refós del projecte de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació, per
delimitar un nou àmbit de sòl urbanitzable delimitat anomenat Mas les Vinyes III, i cinc
exemplars d’un document amb les modificacions realitzades, per annexar als projectes.
Atès que en el referit projecte i l’annex que l’acompanya titulat “Resum d’Esmenes”,
s’incorporen els documents que s’han incorporat al projecte i els que s’han esmenat,
anotant a quina part del projecte s’han adjuntat. S’incorpora també la memòria
ambiental en suport informàtic i els nous informes sol·licitats. Es vincula la parcel·la
destinada a desenvolupament residencial al desenvolupament del sector residencial
contigu “La Campaneria II”
Vist l’informe favorable, emès pels serveis territorials de data 10 de febrer de 2009, atès
que es complimenten els requisits establerts a l’informe de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, segons consta en l’acord de la sessió del dia 17 de
desembre del 2008, pel qual la CTUB, deixava en suspens l’aprovació definitiva fins a la
presentació d’un text refós que inclogui les consideracions que es detallen:
-

Recaptar un informe del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, i de la
Secretaria de Mobilitat, ja sol.licitats (el 5 i el 2 de desembre del 2008), i no recaptats. Si
cal s’hauran d’incorporar les disposicions que continguin
Justificar la suficiència dels recursos d’aigua potable, d’acord amb l’informe de l’ACA
de 17 de maig del 2007.
Completar el document incorporant el Conveni Urbanístic signat per l’Institut Català
del Sòl i l’Ajuntament de Torelló
Incorporar a la normativa urbanística l’article 6 de l’annex de la modificació puntual
que incorpora les consideracions de l’informe de la Direcció General de Promoció de
l’Habitatge de 7 d’abril del 2008.
El futur planejament derivat que desenvolupi aquest sector haurà de garantir les
cessions de sòl, el còmput dels terrenys amb pendent superior al 20 % , i que els
terrenys afectats pel Torrent de Can Pesseta hauran d’estar qualificats de sistema
hidrogràfic, diferenciat dels espais verds.
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-

Complimentar el projecte amb les consideracions dels informes de la Direcció
General de Carreteres, de l’Agència catalana de l’Aigua, i de la Direcció General de
Promoció de l’Habitatge.

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de territori i urbanisme, de
promoció econòmica i societat del coneixement, el ple de l’ajuntament, per unanimitat
dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR el text refós de la modificació puntual del pla general d’ordenació de
Torelló, per delimitar un nou àmbit de sòl urbanitzable delimitat anomenat “Mas les Vinyes
III”, presentat a l’ajuntament el dia 5 de febrer del 2009, pel gerent del Consorci el senyor
Jacint Raurell Bernadà.
Segon.- TRAMETRE còpia de les actuacions que es deriven a l’expedient administratiu,
certificat de l’acord i el projecte per triplicat degudament diligenciat que inclou el text de
les normes urbanístiques i els plànols d’ordenació en suport informàtic, Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal que es procedeixi si s’escau a l’aprovació
definitiva
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
Per explicar-ho breument, com tots sabeu, l’últim tros de Les Vinyes III, després d’una zona
verda toca al Pla Parcial La Campaneria II i, per tant, s’ha arribat a un acord entre
l’ajuntament de Torelló, l’Àrea d’urbanisme i el consorci de sòl industrial per tal que en
una part s’hi pugui fer habitatge de promoció pública i la proposta d’acord va en aquest
sentit.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

5/ CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
5.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data que no van ésser
incorporats a la sessió anterior:
REFERÈNCIA
1997/31
2009/37

ART / RI / 003/09
ART / RI / 004/09
ART / RI / 006/09
ART / RI / 008/09
61/09
2005/37

DATA
CONCEPTE
11/02/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
11/02/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
11/02/2009 RISCOS INDUSTRIALS
11/02/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
11/02/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
11/02/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
10/02/2009 LLICENCIA D'OBRES
10/02/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT

DEPARTAMENT
Benestar Social
Benestar Social

Règim Intern
Règim Intern
Règim Intern
Règim Intern
Urbanisme
Benestar Social
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REFERÈNCIA
2008/147

ART / RI / 002/09
2004/233
34/08-III

1996/116

2004/195
2004/154
2/09-III
25/08-II,2
10/08-III
17/07-II,1
9/2009 RH
10/2009 RH
contr 13/08
EXP 77/09
EXP 1017/08
6/2008 selec

910/08
c.a. 303/2008 D
08/2009 RH
Matabosch
Matabosch

1032/08
v/p Carnaval
EXP 50/09
EXP 32/09

P/2009/8
09-02-03 BalghouHarcha
080026779

DATA

CONCEPTE
AMB MOBILITAT REDUÏDA
10/02/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA
10/02/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
10/02/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC
10/02/2009 Tancament exp. permís mpal.
09/02/2009 Deixar sense efecte prorrogació nínxol
lloguer 656 5a. Oest
09/02/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
09/02/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR
09/02/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR
09/02/2009 Denegar permís instal.lació fotovoltàica
09/02/2009 Desistiment permís municipal
06/02/2009 Permís municipal provisional
06/02/2009 Baixa parada núm. 7 mercat setmanal
06/02/2009 Llicència ambiental
06/02/2009 Contractació Pla Ocupació 2008
06/02/2009 Nòmina. Liquidació triennis reconeguts i no
liquidats
05/02/2009 Adjudicació provisional obres centre
torneria (fase 4)
05/02/2009 REQUERIMENT SOLAR PLE DE BIDONS I
FERROS
05/02/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ
05/02/2009 Selecció.Rectificació error bases
convocatòria 3 agents de policia
05/02/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 23 2a. Oest
05/02/2009 Llicència d'obres
05/02/2009 Ampliació designa advocats recurs
contenciós administratiu
05/02/2009 Nòmina.Suspenció retenció quota sindical
04/02/2009 Aprovació inicial modificació del projecte de
reparcel·lació sector Matabosch
04/02/2009 Aprovació inicial de la modificació del
projecte d'urbanització Matabosch 2a.
Fase.
04/02/2009 LLICENCIA D'OBRES
04/02/2009 Ocupació via pública
04/02/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL
04/02/2009 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
04/02/2009 SOL·LICITUD CESSIÓ TRASTER DE
CÀRITAS
04/02/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/8
03/02/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SR.
BALGHOU - HARCHA C/CAPSAVILA, 16-1-2
03/02/2009 Denegar

DEPARTAMENT
Benestar Social

Règim Intern
Benestar Social
Activitats
Secretaria
Benestar Social

Benestar Social
Benestar Social
Activitats
Activitats
Activitats
Secretaria
Activitats
RRHH
RRHH
Obres i serveis
Urbanisme
Urbanisme
RRHH
Secretaria
Urbanisme
Secretaria
RRHH
Urbanisme
Urbanisme

Urbanisme
Activitats
Urbanisme
Urbanisme
Benestar Social
Intervenció
Recepció Espona
Policia Local
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REFERÈNCIA
080023637
080023626
080026792
080026648
080026619
080025835
080026833
080027055
080027146
080025842
080027861
6/09
5/09
PISCINA COBERTA

2003/212
ART / ALC / 003/09
17/09
11/2009 RH
2000/19
08-10-29 OSMAR
FAGUNDES
08-10-29 SRS.TakyiAkeem
08-10-29 Vidondo

ART / RI / 023 / 08
2008/24
919/08
EXP 264/07
EXP 258/07
05/2008 Selec
2008/147
105/08 RH
6/2009 RH
104/2008 RH
P/2009/7
664/08

DATA
CONCEPTE
DEPARTAMENT
03/02/2009 Denegar
Policia Local
03/02/2009 Denegar
Policia Local
03/02/2009 Denegar
Policia Local
03/02/2009 Arxivar
Policia Local
03/02/2009 Arxivar
Policia Local
03/02/2009 Anul·lar
Policia Local
03/02/2009 Anul·lar
Policia Local
03/02/2009 Anul·lar
Policia Local
03/02/2009 Anul·lar
Policia Local
03/02/2009 Denegar
Policia Local
03/02/2009 Anul·lar
Policia Local
03/02/2009 Denegar
Policia Local
03/02/2009 Proposta de sanció
Policia Local
03/02/2009 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 13 OBRA Intervenció
"PISCINA COBERTA"
03/02/2009 Inscripció al registre de parelles de fet
Secretaria
03/02/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR Benestar Social
03/02/2009 DENEGACIÓ CASAMENT CIVIL
Alcaldia
03/02/2009 Requeriment reposició
Urbanisme
03/02/2009 Substitució coordinadora piscines per
RRHH
incapacitat laboral
02/02/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR Benestar Social
02/02/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SR.OSMAR
Recepció Espona
FAGUNDES C.CANIGÓ, 31 2-B
02/02/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SRS.TAKYI- Recepció Espona
AKEEM C.CURULL, 5 3-1
02/02/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI
Recepció Espona
SRA.VIDONDO C.BESORA, 1 A
02/02/2009 Acceptació donació béns mobles pel
Secretaria
Patronat municipal del teatre Cirvianum
02/02/2009 Tràmit audiència previ a execució neteja
Secretaria
solar carrer Manlleu
02/02/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Règim Intern
02/02/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR Benestar Social
30/01/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ
Urbanisme
30/01/2009 PRORROGA OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Urbanisme
30/01/2009 PRORROGA OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
Urbanisme
30/01/2009 Nomenament membre tribunal tècnic
RRHH
esports
29/01/2009 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL PER Benestar Social
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
29/01/2009 Permisos. Gaudi i compactació reducció
RRHH
jornada
29/01/2009 Contractació d'urgència treballadora social RRHH
29/01/2009 Permisos. Gaudi i compactació del permís RRHH
lactància
29/01/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/7
Intervenció
29/01/2009 LLICENCIA DIVISIÓ HORITZONTAL
Urbanisme
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REFERÈNCIA
3/2009 RH
EXP 69/09
EXP 70/09
080023859
080024756
080026504
2002/124
2005/129
2005/226
2007/87
18/08-II,1
080026376
080026779
45/08-III
11/08-III
1/2009
02/2009
A 16-07 urb
Exp.152/07 urban.
P/2009/6
EXP 1016/08
54/09
10/2009 RH
4.1/09
4/09
080026179
080027174
080024707
080025653
080025832
080025881
38/08-II,1
2009/24
2003/184
4/09
5/09
3/09
3.1/09
EXP 12/09
ART/MEDI AMBIENT

DATA
CONCEPTE
28/01/2009 Resposta diligència d'embargament
28/01/2009 REQUERIMENT REPARACIÓ BARBACANA
28/01/2009 REQUERIMENT TANCAR IMMOBLE
INHABITAT
28/01/2009 Anul·lar
28/01/2009 Anul·lar
28/01/2009 Anul·lar
28/01/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
28/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR
28/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR
28/01/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC
28/01/2009 Denegar canvi substancial
28/01/2009 Denegar
28/01/2009 Anul·lar
27/01/2009 Permís municipal
27/01/2009 Permís municipal
27/01/2009 Nòmina. Aprovar factors específic nòmines
gener 2009
27/01/2009 Nòmina. Aprovar gratificacions nòmines
Gener 2009
27/01/2009 Activitat d'explotació de bestiar porcí
Granja la Costa
27/01/2009 Explotació ramadera porcina i bovina
granja Carreras
27/01/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/6
27/01/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ
27/01/2009 LLICENCIA D'OBRES
27/01/2009 Modificació horari
26/01/2009 Persones jurídiques
26/01/2009 Proposta sanció
26/01/2009 Treball benefici comunitat
26/01/2009 Treball benefici comunitat
26/01/2009 Proposta retirada permís conduir
26/01/2009 Proposta retirada permís conduir
26/01/2009 Proposta retirada permís conduir
26/01/2009 Proposta retirada permís conduir
23/01/2009 Martínez Domingo
26/01/2009 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL PER
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
26/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR
26/01/2009 Denegar
26/01/2009 Denegar
23/01/2009 Proposta sanció
23/01/2009 Persones jurídiques
23/01/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ
23/01/2009 Concessió nínxol núm. 340 fila 4a. Est
23/01/2009 SOL·LICITUD D'UNA SUBVENCIÓ

DEPARTAMENT
RRHH
Urbanisme
Urbanisme
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Activitats
Policia Local
Policia Local
Activitats
Activitats
RRHH
RRHH
Urbanisme
Urbanisme
Intervenció
Urbanisme
Urbanisme
RRHH
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Activitats
Benestar Social
Benestar Social
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Urbanisme
Secretaria
Secretaria
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REFERÈNCIA
contr 3/09
contr 4/09
contr 7/09
contr 2/09
contr 1/09
contr 5/09
contr 6/09
contr 8/09
2001/55
2003/237

DATA
CONCEPTE
23/01/2009 Aprovació contractació pla d'accessibilitat
mòdul 1
23/01/2009 Aprovació contractació pla d'accessibilitat
mòdul 2
23/01/2009 Aprovació contractació Pla millora
ambiental en sòl urbà
23/01/2009 Aprovació contractació reforma edifici Pl.
Nova, 11
23/01/2009 Aprovació contractació voreres C. Jaume
Balmes
23/01/2009 Aprovació contractació pla d'accessibilitat
mòdul 3
23/01/2009 Aprovació contractació pla d'accessibilitat
mòdul 4
23/01/2009 Aprovació contractació projecte
urbanització voreres pujada Rocaprevera
23/01/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
23/01/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR
22/01/2009 Prorroga lloguer nínxol núm. 656 5a. Oest
22/01/2009 Impuls annex III
22/01/2009 Prorrogar expedient
22/01/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ
22/01/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ
22/01/2009 Traspàs domini torello.cat

DEPARTAMENT
Obres i serveis
Obres i serveis
Obres i serveis
Obres i serveis
Obres i serveis
Obres i serveis
Obres i serveis
Obres i serveis
Benestar Social
Benestar Social

Secretaria
54/08-III
Activitats
61/08-II,1
Activitats
EXP 1024/08
Urbanisme
EXP 46/09
Urbanisme
torello.cat
Sistemes
d'informació
P/2009/4
22/01/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/4
Intervenció
La Cabanya
22/01/2009 Aprovació Pla Seguretat i Salut de les obres Assessorament
de construcció de la Llar La Cabanya
2007/68
22/01/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA A LA LLAR DE
Benestar Social
XOC
P/2009/5
22/01/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/5
Intervenció
P/2009/3
22/01/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/3
Intervenció
RRHH/JHP/12/2009- 22/01/2009 Nòmina. Descompte quota sindical afiliats RRHH cap
Diversos
Sindicat Professional de Policies d'Espanya departament
33/2008 RH
22/01/2009 Nòmina. Reconeixement serveis previs
RRHH
efectes triennis
RRHH/JHP
22/01/2009 Assignació de tasques projecte INSERIM
RRHH cap
exped.12/09
departament
RRHH/JHP 7/2009
22/01/2009 Regularització còmput de triennis i
RRHH cap
Diversos
assignació complement productivitat
departament
03/07-II,2
21/01/2009 Desistiment llicència
Activitats
35/03-III
21/01/2009 Permís ambiental
Activitats
RRHH/JHP
21/01/2009 Nomenament tribunal i convocatòria
RRHH cap
aspirants
departament
09-01-14 Zohri i Allaui 20/01/2009 DECRET RESOL. INCOAR BAIXA OFICI C/ Recepció Espona
CANIGÓ, 11-3-3
EXP 978/08
20/01/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ
Urbanisme
EXP 979/08
20/01/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ
Urbanisme
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REFERÈNCIA
994/08
TAXA AIGUA

996/08
2007/129
2006/31
13/99-III

2008/84

143/2008 RH
EXP 1015/08
60/08-III
993/08
PISCINA COBERTA
P/2009/2
2/09
2.1/09
3/09
1/09
2/09
1/09

DATA
CONCEPTE
DEPARTAMENT
20/01/2009 LLICENCIA D'OBRES
Urbanisme
20/01/2009 APROVACIÓ PADRONS
Intervenció
SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPI, 4t.
TRIMESTRE 2008
20/01/2009 LLICENCIA D'OBRES
Urbanisme
19/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR Benestar Social
19/01/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR Benestar Social
19/01/2009 Control periòdic
Activitats
19/01/2009 Duplicat títol nínxol núm 2264 4a. Part
Secretaria
Nova
19/01/2009 Duplicat títol nínxol núm. 467 4a. Oest
Secretaria
19/01/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 589 2a. Oest Secretaria
19/01/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
Benestar Social
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
19/01/2009 Contractació urgència AODL
RRHH
16/01/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ
Urbanisme
16/01/2009 CANVI TITULAR
Activitats
15/01/2009 LLICENCIA D'OBRES
Urbanisme
15/01/2009 APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 12 OBRA Intervenció
"PISCINA COBERTA MUNICIPAL"
15/01/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/2
Intervenció
13/01/2009 Proposta sanció
Policia Local
13/01/2009 Persones jurídiques
Policia Local
13/01/2009 Denegar
Policia Local
08/01/2009 Denegar
Policia Local
08/01/2009 Denegar
Policia Local
08/01/2009 Proposta sanció
Policia Local

El Ple de l’ajuntament es dóna per assabentat.
5.2

DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
•
•
•

Sessió ordinària del dia 2 de febrer de 2009
Sessió ordinària del dia 9 de febrer de 2009
Sessió ordinària del dia 16 de febrer de 2009

6/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
6.1
Com bé deia l’alcalde, malauradament els efectes de la crisi es van notant i creixent
arreu i a Torelló no ens n'escapem i l’augment de l’atur és considerable; essent conscients
com a grup de les limitacions que tenim com ajuntament per intervenir en aquesta crisi,
però també en el benentès que en el ple del mes passat es va parlar d’una sèrie
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d’actuacions o temes, ens agradaria saber si durant aquest mes s’ha avançat i s’han
concretat algunes propostes.

Respon el Sr. Marc Fontserè:
No tinc l’acata aquí i no sé exactament què és el que vaig dir, però intentaré fer memòria; el
tema de l’empresa d’inserció: se segueix fent l’anàlisi econòmicofinancera i esperem tenir-la
aquesta setmana per poder tornar a convocar la taula de crisi de la Vall del Ges.
A nivell d’ocupació, ja ha començat la selecció del personal per a la piscina; crec que està al
voltant de les 20 persones; hem començat conjuntament amb la concessionària.
A nivell d’ocupació, també: aquesta setmana o com a molt la setmana vinent, que ja s’hauran
adjudicat definitivament les obres dels tres primers projectes del pla Zapatero, ens posarem
en contacte amb les empreses adjudicatàries per explicar-los que disposem de personal i
explicar una mica com es vol fer la selecció.

Sr. Lluís Bassas:
A l’hora de l’adjudicació s’ha tingut en compte i en cada un dels tres casos hi ha una oferta per
part de les empreses per llogar 4, 4 i 3 persones respectivament, que fan un total d’11
persones en els tres primers projectes, que són els tres més petits. A l’hora de valorar es
posa com a condició la contractació de persones i, per anar bé, que siguin de l’àmbit local.

Sr. Miquel Franch:
Hem decidit que una vegada aprovat el pressupost, en totes les inversions que faci
l’ajuntament de Torelló, una de les clàusules que es posarà al plec de condicions, és tenir en
compte que es contractin persones a l’atur.

Sr. Jordi Casals:
És correcte posar una clàusula valorant que es contracti gent del municipi?

Sr. Lluís Bassas:
No, però si que es pot valorar que es contracti personal en atur i el que és lògic és que si és
una empresa que treballa en el municipi, contracti personal del municipi. Per altra banda, se’ls
pot demanar que siguin del municipi, però no se’ls pot imposar.

Sr. Marc Fontserè:
I aquí hi ha la tasca de Gestiomat, que els ajudem a fer la selecció i intentarem buscar gent
que els vagi bé per treballar en aquests projectes que, tot i ser 11 persones, si fas la regla de
tres sobre el percentatge que representen aquestes obres en el total de la inversió del Pla
Zapatero a Torelló i que han representat la contractació d’11 persones, Déu ni do les persones
que han sortit.
A nivell de formació, no recordo si han començat tots els cursos; crec que no pas tots.
I finalment, ens vàrem comprometre a demanar una reunió amb el Director General del S.O.C.
A mi, com a regidor de promoció econòmica me la varen denegar i ara l’ha demanat l’alcalde;
esperem que a ell no li deneguin i que li donin el més aviat possible.
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Sr. Miquel Franch:
La reunió ja està demanada i... amb el Departament de Treball l’ajuntament de Torelló sempre
hi ha treballat molt bé; els projectes que hi hem presentat sempre han estat molt ben
valorats i al marge d’això que diu en Marc, volem intentar –i ho estem lligant- que si es fa una
nova residència a Torelló amb unes 100 places de residents, caldrà personal i bastant; per
exemple, la residència Cals avis té 60 places i hi treballen 42 professionals. Estem negociant
amb el Consell Comarcal i negociarem amb el Departament de Treball que ens puguin arribar
recursos de tal manera que puguem formar, des de Gestiomat, a les persones que de cara al
futur la fundació del Consell Comarcal puguin contractar persones que hagin fet un curs de
formació a mida i aquest és un dels temes que plantejarem al Director General, de començar a
treballar per trobar recursos suficients.

SR. JORDI CASALS:
6.2
Fa uns plens, l’alcalde va convidar el regidor corresponent a parlar per veure quin era
l’estat de les negociacions del conveni. Va dir que anava avançant i voldríem saber en
quina situació està la negociació pel conveni dels treballadors de l’ajuntament i les
negociacions.

Respon el Sr. Lluís Bassas:
El conveni és a punt de tancar-se. Hi ha alguns temes pendents que afecten la policia, que és el
punt més complicat de tota la negociació. Aquesta setmana hi ha unes reunions entre el comitè
i la policia per intentar acabar de tancar els acords que més o menys nosaltres els hem
plantejat. Si això es tanca, us convocarem a una sessió per explicar-vos als grups com queda
tot; creiem que en quinze dies o màxim tres setmanes, això hauria de quedar enllestit.

7/ INFORMACIONS:
SR. DAVID FORCADA:
7.1
Volia informar de la contractació i licitació dels projectes del Fons estatal, que tal com ha
dit en Marc n’hi ha tres que ja estan adjudicats. Amb l’Albert ja ens vàrem veure a la
mesa de contractació.
Volia dir que el mes vinent segurament ja els tindrem tots adjudicats i m’ha sobtat una
mica el fet que els que hem adjudicat ara, que són els negociats sense publicitat i que
per tant hem convidat a les empreses a presentar oferta, de 21 empreses que havien
treballat per l’ajuntament o que són de Torelló –hem intentat recollir-les totes- només se’n
han presentat vuit i en la situació actual ens ha fet pensar quins són els motius; jo crec que
són dos els motius que ho ha propiciat: un és que hi ha la creença que és molt complex
accedir a aquest tipus de procediment administratiu i haurem de fer un esforç entre tots i
per això aprofito aquest apartat d’informacions per dir que no és tan complex i que els
serveis tècnics han treballat molt bé en la redacció dels projectes i també poden treballar
molt bé i donar molta informació de com ho han de fer, perquè no han de ser grans
empreses, si no que poden optar-hi totes a excepció de les que tenen una qualificació
més alta, però en la majoria dels projectes del pla Zapatero i altres obres que tenim per
adjudicar com pàrquings, vestidors del camp de futbol... no requereixen cap qualificació
especial.
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I l’altre motiu que podria provocar la no participació és el fet que en els diaris últimament
es parla que l’administració pública està pagant tard i això a Torelló no és cert! El regidor
d’hisenda ja ho ha comentat: els terminis de pagament són molt raonables, no anem a
més de 60 dies i, per tant, hem de fer aquest esforç d’aquesta crida per intentar captar
tota la gent que pugui, perquè en aquests moments és necessari.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
7.2
Convidar-vos a una conferència que es farà aquest divendres vinent; del Pla de drogues
que portem conjuntament amb joventut. Serà un taller conferència i també hi haurà una
exposició que serà sobre la cocaïna; es titula “coca què?” i estarà al foier del teatre
Cirvianum el 27, 28 i 29 i és sobretot adreçada als joves, però també hi poden participar
pares i tothom que vulgui. Sobretot els joves no molt joves, però no es limitarà l’entrada a
ningú.
7.3
El dia 8 de març és el dia de les dones. Convidar-vos a les activitats que s’han programat,
tant des de Torelló com des del consorci. No les llegiré totes, perquè són moltes; ja rebreu
la informació a casa, perquè es repartirà, però encara no és a punt.
Sobretot, el divendres dia 6 de març, es farà una obre de teatre al Cirvianum, obra que
fem conjuntament cultura i des del Pla d’Igualtat, que es diu “la candidata”. És una dona
que la nit de les eleccions, és la primera candidata a la presidència de la Generalitat i
entra en crisi; és un monòleg sobre un itinerari humà on la fragilitat d’ella esdevé una
fortalesa. Diuen que està molt bé i espero veure-us-hi a tots.
Més endavant –perquè aprofitem tot el mes per fer activitats, que no es concentri tot- el
dia 21 de març, hi ha la projecció del documental “bicicletada de dones per la pau a
l’Orient Mitjà” que serà a càrrec de la Dolors Sala; la presentació del documental serà
d’en Sergi Egea.
Més endavant volem fer una exposició; l’exposició que farem es diu “Simone de Baubois,
Ministra i escriptora” i que també estarà a la biblioteca des del dia 1 al 9 d’abril i
aprofitarem per fer una tertúlia per parlar sobre la Simone de Baubois, amb un tast de vins
i formatges; això serà el divendres dia 3 d’abril, perquè malgrat l’exposició comença el
dia 1, per raons d’agenda, vindrà algú del pla d’Igualtat de la Diputació i hem decidit ferho el dia 3, a les 9 del vespre.
I el diumenge dia 8 de març, és l’únic acte que us dic del consorci: es torna a fer la
caminada que, com cada any, és un acte que fem des del consorci de la Vall del Ges,
Orís i el Bisaura; és una caminada que com sempre surt des de quatre punts: Sant Pere de
Torelló, Sant Vicenç, Sant Quirze i Torelló i ens trobem tots a Saderra per esmorzar. És una
caminada que des d’Osona s’havia volgut fer-la com un acte d’Osona i vàrem dir que
era un acte del consorci i que pensem que no s’ha de canviar, perquè ja està molt
consolidat a la Vall; ja és una rutina per a les dones i fins i tot venen famílies i continuem
fent-la nosaltres, però hem convidat a participar-hi a tothom.
Més endavant, també des del consorci –però encara no tenim les dates- volem fer una
jornada; pensem que en aquests moments tot i que hem organitzat alguna cosa no hem
organitzat cap festa; a la Vall del Ges es fan sopars i alguna altra cosa, però volem fer
més endavant una jornada al castell de Montesquiu; pensem que en aquests moments
de crisi hi hem de treballar i la jornada serà per parlar; intentem que vingui la Sara
Bardolet que és la que porta els temes de treball de la Generalitat i alguna altra persona,
per parlar de fer tallers o alguna cosa sobre “el treball i les dones” o què podríem fer,
perquè les dones puguin accedir al món del treball.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
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Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

