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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 27 D’ABRIL DE 2009:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
04/2009
ordinari
27 d’abril de 2009
de les 20:02 a les 21:31
Sala de plens de la casa de la vila

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

Miquel Franch i Ferrés
PSC-PM
Lluís Bassas i Portús (que presideix)
CiU
Pere Galobardes i Molera
PSC-PM
Jaume Vivet i Soler
CiU
Marc Fontserè i Candell
PSC-PM
Cristina Sala i Donado
CiU
Flora Vilalta i Sospedra (que s’incorpora
A les 20:39 quan es debat el punt 3.9)
PSC-PM
David Forcada i Rifà
PSC-PM
M. Àngels Casals i Font
PSC-PM
Francesc Josep Rivera i García
PSC-PM
Pere Bartés i Montagut
CiU
Núria Güell i Rovira
CiU
Manel Romans i Sánchez
CiU
Jordi Casals i Prat
ERC-AM
Albert Soldevila i Boixader
ERC-AM
Montserrat Ayats i Coromina
ICV-CdG

Excusen la seva assistència:
Regidor

Lluís Sabatés i Padrós

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

ERC-AM
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 03/2009,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 30 de març de 2009.

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
2.1.- APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT:
ACORD:
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I. ANTECEDENTS:
L’any 2005 es va iniciar el primer Pla per la Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones de
la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, l’Ajuntament de Torelló el va aprovar.
L’Institut Català de les Dones 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 d’igualtat.
II. CONSIDERACIONS:
El II Pla per la Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones ens permet utilitzar una
metodologia de treball i avaluar les accions a partir d’indicadors qualitatius i quantitatius.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar el Pla per la igualtat d’oportunitats entre homes i dones de l’Ajuntament
de Torelló 2009-2012 com a eix de les polítiques d’igualtat.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de
Catalunya i al Servei de Polítiques d’Igualtat de la Diputació de Barcelona.
El text del conveni, per la seva extensió, s’adjunta a part.
INTERVENCIONS:
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
Aquest pla d’igualtat és el segon que tenim a l’ajuntament de Torelló. Com sabeu a
l’anterior legislatura es va fer un pla d’igualtat, perquè tal com es disposa en tots els
convenis d’igualtat s’havia de fer així; ens recomanaven que tots els ajuntaments
tinguéssim el nostre pla, per treballar la igualtat transversalment; aquell pla s’acabava el
2007 –crec- i si ens volíem acollir a les subvencions de l’Institut Català de les Dones, com
de la Diputació de Barcelona, i a més, des de l’any passat tenim un agent d’igualtat,
havíem de fer-ne un altre.
Podíem haver actualitzat l’anterior, però hem volgut que fos un pla participatiu i per això
ho vàrem fer amb una empresa que ens va ajudar a fer un procés participatiu amb les
dones i d’aquí n’ha sortit aquest pla d’igualtat. Hi ha moltes coses i actuacions de les
que ja estem fent, però n’hi ha d’altres que no i penso que en aquests moments hem de
temporalitzar i anar prioritzant què volem fer. Tot el que hi hem posat voldríem poder-ho
complir en el decurs de la vigència d’aquest pla i us demanaria a tothom que hi poseu
el granet de sorra, perquè moltes vegades estem parlant que ens sembla que estem en
igualtat de condicions i penso que no, que encara falten moltes coses per fer i en aquest
pla es diu què volem, com ho volem treballar i què volem fer.
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres donarem suport a aquest pla d’igualtat 2009-2012; ja vàrem comentar l’altre
dia amb la regidora que la diagnosi del 2005 semblava més acurada i més ben
treballada, es notava que hi havia una persona que durant molt temps va ser aquí entre
la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, treballant-hi; després se’ns va explicar que del que es
tractava ara és posar una mica al dia, però que potser s’hagués pogut aprofundir una
mica més. En tot cas, avui no aprovem aquesta diagnosi, si no que aprovem aquest pla
d’igualtat. En la introducció es diu que ha de ser l’eix de les polítiques d’igualtat d’aquest
any i dels que venen, fins el 2012 i tal com deia la regidora, quan parlem d’igualtat
d’oportunitats no estem parlant de capricis d’algunes persones, d’algunes dones, o
d’alguns grups; només cal que estiguem atents a les dades, potser en el nostre entorn
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més immediat ho tenim resolt, però les dades objectives ens demostren cada dia que
estem molt lluny d’aconseguir aquesta igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Hi donarem suport –com hem dit-; nosaltres pensem que és un pla molt ambiciós i que
convé que hi destinem més recursos dels que hi hem pogut destinar aquest 2009 i el
passat 2008 i també pensem que la igualtat d’oportunitats no pot ser només la feina de
la regidoria que ho té delegat –en l’anterior mandat estava vinculat a joventut i infància
i en aquest cas és benestar social-; no pot ser només una responsabilitat de la regidora o
el regidor de torn, si no que ha de ser de totes les persones que estem a l’ajuntament,
cadascú –com deia la regidora- des del seu àmbit o de la seva responsabilitat. Com a
grup, pensem que un tema urgent i prioritari –i així ho vàrem manifestar a la regidora- és
que cal el compromís de tots els regidors i regidores d’aquest ajuntament, de treballar
per canviar determinats hàbits en nosaltres mateixos i també el treball que puguem fer a
nivell d’aquells tècnics i tècniques que així ho requereixin.
Nosaltres, per dir-ho clar i net, hem de canviar actituds que hem vist en aquest
ajuntament quan es parla d’aquest tema d’igualtat d’oportunitats. Estem una mica tips,
a vegades, de veure somriures sorneguers quan es parla d’aquest tema; ens sembla que
el primer pas per treballar seriosament un tema és creure’ns-el i creure’ns-el vol dir actuar
i tenir actituds en conseqüència.
Nosaltres donem molta importància a l’espai “dones” que s’ha de treballar en el marc
del pla de barris; hem dit allà i diem aquí que nosaltres entenem que no ha d’anar
vinculat a serveis socials, que el tema “igualtat d’oportunitats” no ha d’anar vinculat a
serveis socials i només dir que com a grup ens agradaria que fóssim exigents amb la gent
que ens presenta documents o quan nosaltres els presentem, des del punt de vista
lingüístic, perquè també ha de ser una característica que com a ajuntament ens hem
d’anar imposant.
Res més i esperem que puguem tirar endavant moltes de les propostes que aquest pla
conté.
SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana vàrem fer arribar un seguit d’observacions i d’aportacions
com, per exemple, l’estructura que s’havia agafat en aquest pla que acabàvem de
compartir; si que fomentava la transversalitat, però la segregàvem, segons quin tipus
d’actuació. Se’ns va comentar que era el model de l’Institut de les dones i de la
Diputació... segurament s’hauria pogut adaptar més, però s’ha escollit agafar aquests
models que ja venen prefixats.
També vàrem parlar de la diagnosi, que segurament hauria estat interessant incloure-ho
en aquest pla, perquè es veiés la coherència entre els objectius i la realitat que ens
mostra la diagnosi; també vàrem parlar de fer un pla de formació... la noció d’un
observatori per a la igualtat i no s’ha inclòs... unes actuacions trobàvem que eren poc
concretes com les de participació: que es creïn estructures però no s’apuntava quines...
hi havia algun tipus d’incongruència com dir que es crearia un servei d’atenció i després
es demanava aquesta informació i una cosa que per a nosaltres és molt important i és la
periodificació i sobretot marca l’avaluació quan es faria i qui la faria; a les reunions que
es varen tenir de treball, es va comentar que això ja s’establiria posteriorment a
l’aprovació d’aquest pla d’igualtat. Nosaltres estarem a l’expectativa i també per què la
transversalitat que les polítiques d’igualtat han de tenir en l’equip de govern:
transversalitat vol dir que totes les regidories s’hi han d’implicar i han d’agafar
compromisos.
També celebrem que s’hagi posat ordre dins l’ajuntament i l’organització del cartipàs i
que les polítiques d’igualtat deixin d’estar penjades d’un cordill en una regidoria com ho
havia estat abans de la de joventut i que ara tingui una mica més de coherència en
l’organització global.
Amb aquestes observacions, nosaltres donarem suport a aquest pla d’igualtat; creiem
que totes les forces polítiques hi hem de ser i a partir d’ara desenvolupar-lo.
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VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS.
2.2- APROVACIÓ INICIAL D’UNA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL MUSEU
DE LA TORNERIA DE LA VALL DEL GES.
ACORD:
El Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges integrat pels ajuntaments de
Torelló, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de Torelló, el Consell Comarcal d’Osona,
l’Associació d’Estudis Torellonencs, el Gremi Provincial de Torners i Indústries Diverses de la
Fusta i l’Associació Amics dels Museus d’Osona va sol·licitar en data 28 de gener de 2008
la seva inscripció en el Registre d’Ens Locals de Catalunya.
Per resolució de la Direcció General d’Administració Local de 5 de febrer de 2008 es va
inscriure el Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges en el Registre d’ens locals
de Catalunya i se li va atribuir el codi d’identificació 9829010007.
Vist el requeriment de la Direcció General d’Administració Local de data 14 de febrer de
2008 assenyalant que una vegada examinada la documentació aportada per la
inscripció del consorci mancava la regulació de la separació dels membres que en
formen part.
Vist que en data 25 de març de 2009 el Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del
Ges va aprovar per unanimitat la modificació dels seus estatuts, en el sentit de modificar
l’article 9, 31, 32, 33 i incorporar els articles 34 i 35 i que en la part dispositiva del mateix
acord s'instava als membres de ple dret del Consorci del Museu de la Torneria de la Vall
del Ges, perquè en el termini de temps més breu possible aprovessin pels seus respectius
òrgans la modificació dels estatuts
Vist l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l'article 31 dels
Estatuts del Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges.
Vist 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 inicialment la modificació dels articles referents a la regulació de la
separació dels membres del consorci: 9 a), 31, 32, 33 i la introducció dels articles 34 i 35
dels Estatuts del Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges, per adequar-los a
les indicacions de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, afectant les modificacions els articles següents:
“Article 9è.Són funcions de la Junta General:
a) L’ampliació del Consorci amb noves entitats públiques o privades i la seva separació.
CAPÍTOL VI- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS, SEPARACIÓ I INCORPORACIÓ DE MEMBRES I
DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI
Article 31è
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La Junta General com a òrgan superior de govern adoptarà l’acord previ de modificació
dels estatuts del Consorci. Aquest acord previ haurà de ser ratificat per a la seva validesa
pels membres consorciats. La modificació haurà de ser acordada amb les mateixes
formalitats i requisits que per l’aprovació d’aquests estatuts.
Article 32è
Separació de membres
La separació del Consorci d’alguns dels seus membres podrà realitzar-se donant el
corresponent preavís per acord de l’òrgan que té la facultat de determinar la voluntat de
l’ens de què es tracti, amb una antelació mínima de 6 mesos a la celebració de la
propera sessió ordinària de l’assemblea general i sempre que l’entitat que es vulgui
separar estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació de les
obligacions aprovades fins al moment de la separació.
Per l’efectiva separació del membre caldrà l’acord per majoria absoluta de la Junta
General.
No obstant això, les entitats consorciades podran, amb acord unànime de la Junta
General obtenir la respectiva separació del Consorci en qualsevol moment.
Article 33è
La incorporació de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que
vulguin col·laborar en la consecució dels seus objectius requerirà el compliment de la
normativa legal vigent i la formalització d’un conveni d’adhesió on s’especificaran les
condicions d’integració, les obligacions adquirides i l’acceptació dels estatuts.
Article 34è
La dissolució del Consorci es produirà:
- Per disposició legal.
- Per impossibilitat d'acomplir les seves finalitats.
- Per tancament del pressupost del Museu, durant més de dos anys consecutius, amb més
d'un 50% de dèficit.
- Per acord de la Junta General.
La dissolució del Consorci s'acordarà per la Junta General amb el vot qualificat previst en
l'article 19è d'aquests Estatuts i aquesta establirà els criteris de liquidació del Consorci, la
reversió a cada entitat consorciada dels seus béns i drets, determinant l'assumpció de les
obligacions respectives, la destinació dels funcionaris i personal del Consorci i, a la
vegada, proposarà la nova forma de gestió del Museu.
La dissolució del Consorci i, en el seu cas, la nova forma de gestió del Museu, hauran de
ser ratificats pels Ajuntaments consorciats i els ens públics que un futur puguin formar part
del Consorci.
Article 35è.
En cas d'extinció, la Junta General podrà decidir que el patrimoni del Consorci restarà
adscrit al Museu de la Torneria de la Vall del Ges i passarà a ser titular l'ens que es faci
càrrec de la seva gestió.
El patrimoni en cessió d'ús passarà a la disposició de l'ens que hagi fet en el seu dia la
cessió.”
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Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies hàbils mitjançant anuncis
al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler
d’anuncis de la corporació la modificació aprovada.
Tercer.- Delegar al Consorci Museu de la Torneria de la Vall del Ges tan àmpliament com
en dret sigui necessari per al tràmit conjunt d’informació pública i per a tots els demés
tràmits administratius necessaris fins a l’aprovació definitiva de la modificació.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS.
L’Alcalde-President manifesta que atès que la regidora d’educació, Sra. Flora Vilalta,
encara no ha pogut incorporar-se a la sessió plenària, per causa d’altres compromisos a
l’agenda, es canvia l’ordre del dia i el punt 2.3 es tractarà a la finalització de l’ordre del
dia.
2.4.- APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE CONCESSIÓ D’AJUTS ECONÒMICS
INDIVIDUALS I/O FAMILIARS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ.
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L’article 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, preveu que les subvencions tenen per objecte
la disposició gratuïta de fons públics que els ens locals atorguen a persones per fomentar
una activitat d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució d’un fi públic.
Per l’atorgament de subvencions cal aprovar unes bases que regulin la concessió i s’han
de sotmetre a informació pública.
L’article 121 del Decret 179/1995 preveu expressament que queden fora de l’aplicació
de la normativa prop de subvencions les ajudes o auxilis per atendre necessitats
peremptòries que satisfacin necessitats de caràcter social.
Davant de la situació de crisi econòmica actual els Serveis Socials de l’Ajuntament han
vist incrementat de manera notable les sol·licituds i, per aquest motiu, es considera adient
aprovar unes bases reguladores que fixin els criteris per l’atorgament d’ajuts amb finalitats
de caràcter social amb la finalitat de garantir la màxima transparència i publicitat a tota
la població del municipi.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 118 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que les subvencions tenen per objecte la
disposició gratuïta de fons públics que els ens públics atorguen a persones privades per
fomentar una activitat d’utilitat pública o interès social o per promoure la consecució
d’un fi públic. L’article 124 del Decret 179/1995 preveu que s’han d’elaborar unes bases
que regulin la concessió de les subvencions el contingut de les quals ha d’incloure, entre
d’altres aspectes, l’objecte de les subvencions, els requisits que han de reunir els
beneficiaris, termini i forma de justificació i forma de concessió. Les bases s’han de

8

sotmetre a informació pública com a mínim per un termini de vint dies i s’han de publicar
en el butlletí oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la Corporació. Una
referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el diari oficial de la Generalitat de Catalunya.
SEGON.- L’aprovació de les bases correspon al ple de la Corporació que l’ha d’adoptar
amb la majoria simple dels seus membres.
Vist 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 les bases reguladores de concessió d’ajuts econòmics individuals i/o
familiars de l’Ajuntament de Torelló.
SEGON.-SOTMETRE a exposició pública les bases per un termini de vint dies al Butlletí
oficial de la província i en el tauler d’anuncis de la Corporació i inserir un anunci al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
Els criteris que s’han seguit des de sempre a l’ajuntament de Torelló és donar ajudes amb
uns criteris, però eren uns criteris que no estaven ben consensuats ni escrits i ja des de fa
temps es va creure que hi hauria d’haver uns criteris i aplicar sempre els mateixos.
Com que moltes de les ajudes es donen a través de Càritas, amb qui tenim un conveni
signat, segons el qual nosaltres fem la valoració i ells apliquen l’ajuda, encara era més
important, perquè Càritas, enguany, amb tot el volum de gent que tenen també fan
atenció directa al públic i per això era bo tenir uns criteris consensuats i que tots
treballéssim amb els mateixos i per això ens vàrem proposar aquestes bases reguladores.
En principi només hem fet les de les ajudes, perquè per la crisi i la urgència dels temps
eren les que més ens interessaven i les del servei d’atenció al domicili i altres serveis
encara no les hem consensuat, perquè des de la Diputació i la Generalitat ens varen dir
que estaven a punt de treure ells uns criteris de serveis d’atenció a domicili per a tothom,
amb uns mínims i vàrem creure que no valia la pena aprovar nosaltres uns criteris i que al
cap de pocs dies haguéssim d’aplicar-ne uns altres.
Són uns criteris en què es fixa que l’ajuda es dóna durant un o dos mesos i després es
torna a revaluar i, per tant, una persona que en tingui necessitat pot rebre-la per més de
dos mesos, però sempre fixant un termini i que la persona no es quedi sempre esperant
només l’ajuda de l’ajuntament i en aquest moment de crisi encara és més important,
perquè no podem tenir la gent “per sempre”, que els diners s’acaben.
Es té en compte la renda d’inserció mínima i en funció d’això s’apliquen uns barems.
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres celebrem que s’aprovin aquests criteris i sobretot en un moment delicat de crisi
en què és difícil afrontar tots els reptes i problemes que tenim; és important que això quedi
per escrit i que hi hagi uns criteris que, quan miren la complexitat, Déu ni do! Per als
tècnics que els han de valorar, però entenc que ha de ser així.
Abans de comentar li comentava a la regidoria que hi havia 3 o 4 temes: un és de
llenguatge, quan es parla dels plans de treball establerts pels tècnics i les tècniques,
nosaltres hauríem preferit que fos un tema més de consens, és a dir, sol ser millor que en
qualsevol pla la persona afectada o interessada sigui més recíproc, que no pas d’una
banda cap a l’altra, però no per això hi votarem en contra; solament és una qüestió de
matís.
En un parell de llocs es parla de guarderies en lloc de llars d’infants i en un lloc es parla de
disminucions i nosaltres pensem que seria millor o més correcte parlar de discapacitats,
però això no farà pas que hi votem en contra i, per tant, hi votarem a favor.
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SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra celebrem que també s’ordeni aquest apartat, que es reguli i també
compartim les tipologies de grups que observa aquest document.
Per altra banda, en una situació com l’actual, com ja s’ha apuntat i en què segurament
aquestes polítiques d’ajuts econòmics seran més importants, és molt important tenir-ho
ordenat i que es puguin gestionar els recursos d’una forma adequada; és a dir que
també compartim plenament la periodificació d’un o dos mesos i que no tingui una
continuïtat que no vagi justificada amb un seguiment.
SR. MIQUEL FRANCH:
En referència a aquest tema d’ajuts, tenint en compte la situació que estem passant en
aquests moments en què tots els ajuntaments tenim certes dificultats per poder atendre
les demandes que hi ha en els diferents centres de serveis socials, jo voldria fer referència
a un programa especial que aprovarà la Diputació de Barcelona en el ple d’aquest mes
d’abril; un programa especial que contempla nou actuacions adreçades als municipis,
tenint en compte aquesta situació de crisi econòmica; d’aquestes, n’hi ha quatre o cinc
a les quals ens acollirem l’ajuntament de Torelló i ens permetrà disposar de més recursos
econòmics no solament per a ajudes, si no per programes concrets i per a professionals
concrets. La regidoria de benestar social ha valorat la contractació –com a mínim- d’un
altre professional per poder atendre les demandes i canalitzar ajuts i apostes que puguin
anar a altres institucions. La Diputació també ens ofereix una possibilitat –que veiem molt
bé- per tal que una part dels ajuts econòmics que ens puguin arribar des de Xarxa
Barcelona, es puguin destinar a despesa corrent, és a dir, capítol I i capítol II i ens
permetria procedir a la contractació de personal i, pel que fa al capítol II, que és on es
recullen les ajudes i programes específics, disposar de recursos per poder donar més i
millor atenció a les persones que puguin tenir certes dificultats en aquests moments.
Nosaltres ja hem manifestat de paraula a la diputació que utilitzarem recursos d’inversions
per despesa corrent; com a màxim ens permeten sol·licitar un 2%%, però no hi arribarem,
perquè ens interessa que part d’aquests recursos no ens vinguin el 2009, si no el 2010 i hem
de fer una previsió.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS.

3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
3.1.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE DATA 9 D’ABRIL DE 2009:
ACORD:
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:
RATIFICAR la resolució de l’Alcaldia que es transcriu a continuació, dictada el 9 d’abril de
2009:
“El Ple de l’Ajuntament del dia 10 de novembre de 2008 aprovà provisionalment la
modificació de, entre d’altres, l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per
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ocupacions del subsòl, sòl i vol de la via pública, que quedà definitivament aprovada, al
no haver-hi reclamacions el 23 de desembre de 2008 i les modificacions varen ésser
publicades en el BOP de la província de Barcelona núm. 314, annex IV del 31 de
desembre de 2008.
La taxa establerta a l’apartat b) de la Tarifa primera, de l’article 6.1 de l’ordenança
esmentada, sortia de prendre com a base la utilitat privativa, establerta en l’informe de la
intervenció que consta en l’expedient, apreciant-la amb un coeficient de 3, atenent la
intensitat de l’ús, l'estacionalitat, i la durada de l’aprofitament.
Tenint en compte que qualsevol intent d’aproximació a assignar un valor de mercat per
als béns de domini públic, s’enfronta a unes dificultats importants degut a què la via
pública, per ser un bé de domini públic, està fora del mercat, a què tenen molt limitades
les possibilitats de disposició i manquen de preu de venda, perquè la seva alienació
només seria possible si mitjançant la desafecció, perdessin la seva condició de bé de
domini públic i que dels béns de domini públic només existeix un ofrenant, l’Ajuntament,
fet que encara desvirtua més la possible estimació de preu, o valor de mercat d’aquests
béns.
Comprovat que pel tipus d’aprofitament, l'estacionalitat no és un fet que pugui aplicar-se
en les ocupacions establertes en l’apartat b) de la tarifa primera, de l’article 6.1 de
l’ordenança fiscal núm. 18, com a determinant d’un increment de la utilitat privativa mitja
del sòl en el Municipi de Torelló.
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Per tot l’exposa’t, RESOLC:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’import de la taxa establerta a
l’apartat b) de la Tarifa primera, de l’article 6.1 de l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora
de la taxa per ocupacions del subsòl, sòl i vol de la via pública, amb efectes retroactius a
1 de gener de 2009, fixant-la en la quantia de 0,48 €/m².
Segon.- RATIFICAR la present resolució en el proper Ple de l’Ajuntament i EXPOSAR al
públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional, així com el text complet
de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, 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 per 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 haver-se presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.”
INTERVENCIONS:
El Sr. Alcalde-President dóna la paraula a la Interventora Municipal per tal que expliqui la
proposta :
SRA. CARME URGELL:
Aquesta és una tarifa que surt de la taxa d’aprofitament especial del domini públic. Es
fixa una quantitat global per aquesta taxa i s’apliquen uns quoficients depenent de la
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temporalitat, de l’ús i de la zona del poble on hi ha aquesta ocupació. Ena quest cas
s’havia aplicat un quoficient que ha resultat a l’hora d’aplicar-lo massa alt i es va decidir
des de l’alcaldia rectificar aquesta quantitat amb retroactivitat a l’1 de gener, perquè no
es veiés ningú afectat per aquest tema.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS.
3.2.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO
11:
ACORD:
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir coma eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
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.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2009 i següents la modificació
de l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per la prestació dels serveis de llar
d’infants.
Es modifica l’article 7 i el nou redactat diu:
“Article 7.- Quantia tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Matrícula
Quota mensual
Abonament quinzenal d’acollida només matins
Abonament quinzenal d’acollida només tardes
Abonament quinzenal dinar
Abonament quinzenal berenar

136,00 €
136,00 €
10,90 €
4,45 €
52,30 €
10,90 €
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Preu per un servei d’acollida matí
Preu per un servei d’acollida tarda
Preu per un servei de dinar
Preu per un servei de berenar

1,40 €
0,60 €
6,65 €
1,40 €

Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
INTERVENCIONS:
L’Alcalde dóna la parula a la Interventora la Sra. Carme Urgell :
SRA. CARME URGELL:
S’aplica la modificació d’aquesta ordenança per tal que entri en funcionament a partir
de les noves matrícules del curs vinent. Tal com es fa cada any, l’increment sol ser el de
l’IPC; en alguna quota a vegades hi ha una mica d’augment, però no afecta en el
percentatge total de l’increment i és per fer l’equilibri entre el cost que suporten les
famílies de la llar d’infants i el que suporten l’ajuntament i la Generalitat que hi fan les
seves aportacions.
SRA. MONTSE AYATS:
Tal com vàrem proposar al ple d’ordenances i també en l’aprovació de les taxes de
l’escola de música i arts plàstiques, pensem que s’hauria d’afegir la bonificació per a les
famílies monoparentals amb dos o més fills. En el ple passat, quan va sortir aquest tema es
va dir que s’estudiaria i demanaríem si es pot posar un termini a aquest “estudiar-nos-ho” i
dir si o no és possible.
SR. JORDI CASALS:
En la mateixa línia, ja en el ple d’ordenances ja vàrem fer la proposta conjuntament amb
Iniciativa per Catalunya i Ciutadans del Ges per tal que hi hagués una bonificació per a
les famílies monoparentals. Abans quan hem aprovat les ajudes es recollia com a grup
per poder-les rebre les famílies monoparentals. Creiem que l’equip de govern creu que és
un sector de població sensible i que s’hi hauria d’haver inclòs aquí tal com nosaltres
vàrem proposar i per això no podem donar suport a aquesta modificació, com tampoc
vàrem donar suport a l’aprovació de les ordenances.
SR. MIQUEL FRANCH:
En relació a la pregunta d’iniciativa, justament el que hem aprovat abans recull aquest
tipus d’ajuda. El que no recollirem estrictament és família monoparental, si no que recollim
ingressos econòmics de qualsevol unitat familiar. Creiem que hi entren les famílies
monoparentals i el reglament aprovat ja recull aquesta possibilitat segons els ingressos
econòmics que tingui la unitat familiar.

13

SRA. MONTSE AYATS:
Una cosa fa referència a ajuts i l’altra cosa és el que estem demanant com a grup, des
que vàrem plantejar les ordenances, és que tinguin el mateix tracte les famílies nombroses
que les famílies monoparentals amb dos o més fills; és una qüestió que s’està aplicant en
molts ajuntaments; una cosa són els ajuts i l’altra és el tracte que haurien de rebre en els
serveis municipals.
SR. JORDI CASALS:
El que ha comentat l’alcalde en el sentit que ja es recollia: les condicions –si és que es
poden beneficiar les famílies monoparentals- sempre diferirien de les famílies nombroses,
doncs en un cas seria una bonificació del 50% i en l’altre cas, del 30% i a més, amb una
temporalitat que s’hauria d’anar renovant d’un o dos mesos i, en canvi, aquí seria per a
tota la matrícula i, per tant, el tracte seria diferencial.
SRA. MONTSE AYATS:
Insisteixo en la pregunta: es considerarà, com es va dir, en el proper ple, aquest tema? O
no?
SR. MIQUEL FRANCH:
El traspassem al departament d’educació per si creu convenient fer-ho, però ja dic que
ja queda recollit en les ajudes que hem aprovat abans.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ,
ATÈS EL RESULTAT QUE S’INDICA A CONTINUACIÓ:
Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, CiU i ICVCdG.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 2, dels regidors d’ERC-AM.
3.3.- REVOCACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A GESTIOMAT, SL:
ACORD:
Vist que per acord de la Junta de Govern Local del dia 21 d’abril de 2008, es va aprovar
la concessió d’una subvenció (Codi: 2040801) per import de 12.000€ , a favor de
Gestiomat S.L., i per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 28 d’abril, es va aprovar la
concessió, també a Gestiomat, d’una subvenció (Codi 2040802) per import de 176.727 €,
ambdues en concepte de despeses estructurals de l’any 2008.
Vist que de la justificació realitzada per l’entitat és desprèn que l’import de les
subvencions concedides sobrepassa el cost del concepte subvencionat, essent contrari
aquest fet al que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions i al reglament de subvencions, vigent en aquest Ajuntament
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Vist que en compliment del reglament de subvencions i prèvia petició de l’interessat de
12 de març de 2007, la subvenció ha estat pagada íntegrament.
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria de promoció econòmica,
i 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.- REVOCAR per import de 2.321,84 € la subvenció amb codi núm. 2040802,
concedida a Gestiomat S.L. en el Ple de l’Ajuntament del dia 28 d’abril de 2008.
Segon.- REQUERIR a Gestiomat S.L. perquè efectuï l’ingrés de la quantitat esmentada en
el punt primer del present acord en el c. c. que li serà facilitat per la tresoreria municipal.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades, al departament de
promoció econòmica i a la tresoreria municipal de l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS.
3.4.- APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’ANY 2007:
ACORD:
Aprovada per l’Alcaldia la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Torelló de l’any
2007, per resolució del 15 d’abril de 2009, se'n dona compte al Ple de l’Ajuntament i
s’informa del resultat pressupostari següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Drets reconeguts nets: .................................................................................12.275.416,23 €
Obligacions reconegudes netes:...............................................................12.020.606,00 €
Resultat pressupostari (1-2): .............................................................................. 254.810,23 €
Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria: .............................. 98.131,70 €
Desviacions negatives de finançament de l’exercici .............................1.874.006,45 €
Desviacions positives de finançament de l’exercici ...............................1.756.856,26 €
Resultat pressupostari ajustat: .......................................................................... 470.092,12 €

Enviar un exemplar de la liquidació a la Delegació Especial d’Economia i Hisenda i un
altre exemplar a la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
SR. PERE GALOBARDES:
Només dir que això és un bon resultat; és un resultat que ens ajuda a enfortir l’economia i
la capacitat financera del nostre ajuntament i com a tal l’hem de tenir a l’espera de com
tanquem el 2008, però davant de la situació de crisi i de reducció d’ingressos sempre és
bo veure com es tanca un any amb un resultat positiu.
VOTACIÓ:
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S’APROVA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS.
3.5.- DESIGNACIÓ DELS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ A L’ASSEMBLEA
GENERAL DE LA CAIXA DE MANLLEU:
ACORD:
Mitjançant escrit de data 26 de març de 2009, amb registre d’entrada número 2259, de 7
d’abril, el President del Consell d’Administració de Caixa de Manlleu s’adreça a aquesta
alcaldia per tal d’informar que d’acord amb la legislació vigent, procedeix la renovació
parcial dels Consellers Generals que han de formar part de l’Assemblea General de
Caixa de Manlleu i que correspon al plenari de l’ajuntament de Torelló la designació d’un
representant, i el corresponent suplent, per formar part de l’Assemblea General, pel grup
de Corporacions durant els anys 2009-2015.
Tenint en compte els requisits d’elegibilitat, causes d’incompatibilitat i limitacions que es
preveuen en els articles 13.1, 14 i 16, dels Estatuts per als Consellers 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 seus membres, acorda:
Primer.- DESIGNAR el Sr. MIQUEL FRANCH i FERRÉS, alcalde de l’Ajuntament de Torelló,
representant d’aquesta corporació per formar part de l’Assemblea General de Caixa de
Manlleu, pel grup de Corporacions.
Segon.- DESIGNAR el Sr. LLUÍS BASSAS i PORTÚS, primer tinent d’alcalde de l’ajuntament de
Torelló, representant suplent d’aquesta corporació per formar part de l’Assemblea
General de Caixa de Manlleu, pel grup de Corporacions.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i a la presidència del
Consell d’Administració de Caixa de Manlleu.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS.
3.6.- APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA I
MOBILITAT:
ACORD:
Per resolució de l’alcaldia de data 16 de juny de 2008, es va iniciar l’expedient per a la
redacció i aprovació del reglament del consell municipal de seguretat ciutadana i
mobilitat i es va designar la comissió d’estudi encarregada de la redacció del projecte
de reglament.
La Comissió d’Estudi es va reunir constituir en data 30 de juny de 2008 i es va reunir en
data 14 d’abril de 2009 i va acordar elevar el projecte de reglament a la Comissió

16

informativa d’economia i hisenda, règim interior i seguretat, previ informe de la secretària
de la corporació.
EL Reglament esmentat es troba conforme amb les necessitats d’aquest ajuntament;
Vist el que disposen els articles 59 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROASEL),
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.- APROVAR INICIALMENT el reglament del Consell municipal de Seguretat
ciutadana i mobilitat de Torelló.
Segon.- El text d’aquest reglament, és el que es transcriu a continuació:
REGLAMENT DEL CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT CIUTADANA I MOBILITAT
DE TORELLÓ
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1r.
1.

El Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat és un òrgan de participació sectorial,
creat a l’empara d’allò que preveuen els arts. 3 del Reglament de participació ciutadana de
l’Ajuntament de Torelló i 62 i 63 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.

2.

Aquest Consell es crea amb la voluntat de l’Ajuntament de contribuir, en l’àmbit de la seguretat
ciutadana i mobilitat, al compliment del mandat de l’art. 9.2. De la Constitució Espanyola, que
atribueix als poders públics, entre d’altres, l’obligació de facilitar la participació de tots els
ciutadans en la vida política i social i a l’article 23 de la mateixa norma, que estableix que els
ciutadans tenen dret a participar en els afers públics, a més de, per mitjà de representants
elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal, de manera directa.

Article 2n.
El Consell Municipal que es crea és l’òrgan consultiu i de participació ciutadana en l’àmbit de la protecció
del lliure exercici dels drets i de les llibertats de les persones, reconeguts a les lleis, i de la garantia de la
seguretat ciutadana i mobilitat al municipi.
Article 3r.
El Consell Municipal de seguretat ciutadana i mobilitat, té per objecte:
a) Analitzar, estudiar i avaluar la situació de la seguretat ciutadana i mobilitat a Torelló, així com les
actuacions que s’hi duen a terme.
b) Potenciar la coordinació entre les institucions i les associacions que actuen en el camp de la
seguretat ciutadana i mobilitat a la localitat. Promoure les iniciatives i formular les propostes que
siguin convenients per a la major col·laboració i cooperació dels cossos de seguretat que actuen en
el terme municipal.
c) Redactar i elevar propostes a la regidoria de seguretat ciutadana i mobilitat, per al seu tràmit
corresponent.
d) Promoure la participació ciutadana i participar en activitats sobre la participació ciutadana a Torelló
o a fora de Torelló.
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e) Proposa a la Junta Local de Seguretat de Torelló, l’aprovació de plans de seguretat de caràcter
sectorial, estacional o específic si ho aconsella la situació de la seguretat al municipi en un moment
determinat.
f) Conèixer els plans d’emergències i els plans o mesures de seguretat vial i/o seguretat en grans
esdeveniments culturals, esportius o d’altre tipus que comportin una gran afluència de públic.
g) Proposar el debat ciutadà o la difusió de les qüestions relatives a la millora de la seguretat de les
persones i els béns de la població en casos en què això pugui resultar necessari.
h) Totes aquelles altres qüestions que a judici del plenari puguin tenir incidència en l’àmbit de les
competències del consell.
El Consell té dret a ser informat de les situacions d’especial risc per a la seguretat pública, que afectin el
municipi o una part, o un àmbit determinat d’aquest i de les mesures preventives previstes per
afrontar-les, així com de les que puguin afectar el normal desenvolupament de la convivència
ciutadana.
Article 4t.
1.

Els camps on el Consell actuarà seran els següents:

a) La policia de seguretat ciutadana i l’ordre públic.
b) La policia administrativa en l’àmbit de les competències municipals, incloses les que es relacionen en
la normativa mediambiental.
c) Aprofitar la introducció de les noves tecnologies en la societat, per tal que els ciutadans en siguin
usuaris actius, formant-se així com a persones i adquirint un paper protagonista en la societat.
d) La policia comunitària en els àmbits de la convivència veïnal i dels serveis públics locals.
e) Promoció de les polítiques de prevenció de la delinqüència i aprofundiment de la coordinació dels
diferents àmbits d’actuació implicats en la promoció de polítiques de prevenció de la delinqüència.
f) Canalització i suport de les propostes que tinguin per objecte la participació ciutadana en l’àmbit de
la seguretat ciutadana i mobilitat.
g) Promoció i suport de les accions voluntàries de la ciutadania en el conjunt de la localitat.
h) La policia de proximitat i l’auxili i assistència als ciutadans.
i) Protecció civil
j) Seguretat i educació vial.
2.

El Consell també actuarà en aquells camps en què no existeixin, en l’actualitat, unes vies de
participació estables. Tanmateix, el Consell procurarà articular les actuacions ja iniciades
CAPÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ
Article 5è.
El Consell podrà funcionar en Plenari o mitjançant Grups de Treball.
Article 6è.
1.

Integren el Plenari del Consell Municipal de seguretat ciutadana i mobilitat:
L’Alcalde/ssa de Torelló o persona en qui delegui.
El /la regidor/a de seguretat ciutadana i mobilitat (o regidoria equivalent) o regidor/a que
designi l’alcaldia.
Una persona en representació de cada grup polític representat a l’ajuntament.
El/la Cap de la policia local de Torelló.
El cap del servei de protecció civil.
El Cap de bombers
El jutge o jutgessa de Pau de Torelló
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Una persona en representació de cada una de les entitats que estiguin constituïdes o que
tinguin activitat al municipi de Torelló, a l’àmbit de la seguretat ciutadana i mobilitat, previ
acord del plenari del Consell.
Un membre de l’ADF
Una persona en representació de cada una de les associacions de veïns legalment
constituïdes
Una persona en representació l’agrupació de comerciants i una en representació de
l’associació d’empresaris.
Una persona en representació de les autoescoles.
Una persona en representació dels Mossos d’Esquadra.
El/la regidor/a d’educació (o regidoria equivalent) o membre del consell escolar municipal
en qui ho delegui.
2.

També formaran part, a títol individual, experts i persones de reconeguda vàlua dins l’àmbit de
treball del Consell, en un percentatge de fins a un terç de tots els membres del Consell. Aquestes
persones seran proposades en el primer plenari que se celebri i acceptades per la majoria;
posteriorment es ratificaran pel Ple municipal.

Article 7è.
Integren el Plenari del Consell Municipal de seguretat ciutadana i mobilitat:
La Presidència
La Vicepresidència
Els Membres
La presidència del Consell correspon a l’alcaldia, que podrà delegar-la expressament, al regidor o regidora
responsable de l’Àrea de seguretat ciutadana i mobilitat (o regidoria equivalent). La Vicepresidència serà
elegida per i entre les persones que formin el Plenari en representació de cada una de les entitats que
estiguin constituïdes o que tinguin activitat al municipi en l’àmbit de la seguretat ciutadana i mobilitat.
Són funcions de la Presidència:
a) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i dirimir els empats amb
el vot de qualitat.
b) Fixar l’ordre del dia.
c) Ostentar la representació del Consell en tots els actes i procediments que calgui.
d) Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin adoptat.
e) Autoritzar l’assistència al Plenari, Comissió Permanent o Comissions de treball, de persones de
reconeguda vàlua o coneixements específics quan el tractament d’un tema ho faci aconsellable.
La Vicepresidència té com a funció específica la substitució de la presidència amb tots els seus drets i
deures, en casos de malaltia, absència o delegació d’aquesta.
La Secretaria, així com la persona que l’hagi de substituir en els casos en què sigui precís, nomenada per
l’Alcaldia a proposta de la regidoria de l’Àmbit de seguretat ciutadana i mobilitat, ho serà al mateix temps
del Plenari com dels Grups de Treball. Tindrà veu en les qüestions que se li formulin, però no vot i serà
un/a tècnic/a del corresponent departament de l’ajuntament.
Els membres, i els seus suplents, seran nomenats per la presidència del Consell, a proposta de l’òrgan
competent de les respectives entitats a les quals representi.
Els membres amb representació institucional podran delegar la seva representació sempre que ho hagin
comunicat prèviament per escrit.
La Presidència, en funció dels temes a tractar, podrà convocar puntualment a d’altres regidors/es,
responsables d’entitats i professionals de reconegut prestigi, a participar a les sessions plenàries del
Consell, amb veu però sense vot.
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Article 8è.
1.

Atesa la diversitat de funcions i de camps d’actuació del Consell i per tal d’aconseguir una més gran
operativitat, es constituiran diferents Grups de Treball per a temes o estudis específics.

2.

El nombre i la composició dels Grups de Treball seran establerts pel plenari en funció de les línies
de treball i/o les prioritats d’actuació del Consell.

3.

Els Grups de Treball estaran integrats per membres del Consell i/o persones proposades per
aquests com a especialistes en els diferents temes objecte d’estudi.

4.

Els Grups de Treball presentaran el resultat del seu estudi i els seus informes al Plenari del Consell.
RÈGIM DE SESSIONS. ADOPCIÓ D’ACORDS

Article 9è.
1.

El Ple del Consell Municipal de seguretat ciutadana i mobilitat s’haurà de reunir tres vegades a l’any
en sessió ordinària i, en sessió extraordinària, sempre que la presidència ho consideri necessari o
ho sol·liciti la quarta part dels seus membres.

2.

El plenari del Consell fixarà el règim de les sessions ordinàries, la convocatòria de les quals es farà
amb una antelació de set dies i anirà acompanyada de l’ordre del dia, l’esborrany de l’acta de la
sessió anterior i, si s’escau, de la documentació pertinent. Per a la sessió extraordinària l’antelació
mínima serà de quaranta-vuit hores.

Article 10è.
1.

El règim de reunions dels Grups de Treball, atesa la seva especificitat, serà flexible i adequat a la
urgència de cada tema.

2.

La convocatòria i la coordinació dels Grups de Treball correspondran a la presidència del Consell,
que podrà delegar la convocatòria en la secretaria quan ho consideri oportú.

Article 11è.
Es considerarà que el Plenari del Consell Municipal quedarà vàlidament constituït en sessió, amb
l’assistència mínima d’un terç dels seus membres.
Article 12è.
Els acords del Plenari s’adoptaran per majoria dels assistents, i pel seu propi caràcter consultiu es podran
aportar vots particulars.
Article 13è.
La Secretaria del Consell aixecarà l’acta de cada sessió, en què hi figuraran els acords adoptats i les
incidències que s’hagin pogut produir.
Les actes seran signades per la secretaria, amb el vistiplau de la presidència i seran sotmeses per a la seva
aprovació a l’inici de la sessió següent.
Els seus membres hauran de guardar reserva de les deliberacions i els acords adoptats en les matèries que
en cada cas es determini.
Article 14è.
El Consell Municipal haurà de fer una valoració de la tasca duta a terme cada dos anys.
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El Consell Municipal disposarà d’un espai a la pàgina web de l’ajuntament de Torelló i al butlletí municipal.
DISPOSICIÓ FINAL
En tot allò no previst per aquestes normes reguladores ni en les del reglament de participació ciutadana de
l’Ajuntament de Torelló, correspon a la presidència del Consell adoptar la decisió que consideri més adient
d’acord amb els criteris generals que inspiren les dites normes, informant al Plenari en la següent sessió per
a la seva ratificació i, si s’escau, proposant la corresponent modificació de la normativa.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen expressament i amb efectes de l’entrada en vigor d’aquest reglament, les Normes vigents,
reguladores del Consell municipal de seguretat ciutadana i mobilitat, aprovades definitivament pel Ple de
l’Ajuntament en sessió del 29 de desembre de 2004.
Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, mitjançant una publicació en el BOP, en el DOGC, en el Diari “El Periódico” i
en el tauler municipal d’anuncis, per un període de trenta dies, als efectes de presentació
de reclamacions i suggeriments.
Quart.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu, es trametrà el text íntegre del Reglament a la Subdelegació del Govern de
l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la publicació
de l’anunci d’aprovació definitiva del Reglament en el BOP i una referència al DOGC del
butlletí de la província en què s’ha publicat íntegrament el text; en el butlletí municipal i
en el tauler municipal d’anuncis..
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges hem repassat la història d’aquest consell de seguretat
ciutadana i mobilitat i de fet, va néixer tal com nosaltres el plantegem i s’hauria de dir de
“seguretat ciutadana” a seques; de fet, havia nascut així i després es va ampliar amb
mobilitat. Hem tornat a llegir i rellegir la proposta actual i la mobilitat entesa en el sentit
que l’entenem avui al segle XXI, no hi encaixa per enlloc. L’alcalde, a la Comissió
informativa deia que una possible solució passaria per, en un futur, incorporar en aquest
consell la persona que es pogués tenir per a medi ambient i mobilitat exclusiva que hi ha
d’haver en un futur a l’ajuntament. El problema no és només incorporar-hi una persona, si
no el de les competències que té aquest consell municipal de seguretat ciutadana i
mobilitat: creiem que l’argument de, per què la regidoria té aquest nom, no hauria de ser
el de posar un nom a una cosa; els noms són importants, perquè volen dir o ens
comprometen a una sèrie de coses. Si mireu l’article tercer i l’article quart, veureu que les
competències en matèria de mobilitat són pràcticament inexistents. A la majoria de punts
es parla de seguretat, com a molt, de seguretat viària, però no es fa cap tipus d’èmfasi al
que vol dir la mobilitat entesa en un sentit ampli, com deia l’altre dia, que va vinculada a
xarxes per a vianants, per a vehicles, el transport col·lectiu i accessibilitat. Ens sembla que
el nom continua essent vàlid –el de consell de seguretat ciutadana-; ens sembla bé que
s’hagin incorporat algunes de les propostes que vàrem fer arribar, com la jutgessa de pau
i un representant d’educació; ens sembla molt bé que hi hagi una persona que exerceixi
de secretari o de secretària, perquè això permetrà que els acords que s’hi adoptin
quedin escrits i llavors no se surti amb interpretacions diferents de cada grup, però
demanaríem que s’eliminin les referències a mobilitat d’aquest consell i, si no, hi votarem
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en contra, perquè ens sembla que és important que aprovem les coses del que farem i
no les coses de què no tenim competències.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, després d’un treball semblant al del consell municipal de benestar social, hi
donarem suport.
En quant al tema de la mobilitat, ja quan es va redactar el reglament per aquest consell
municipal, nosaltres vàrem estar d’acord que sigui per mobilitat. Sabem que la mobilitat
es pot entendre d’una forma més àmplia, però de moment aquest és el consell que
tenim i aquí podem avançar en diferents temes i, a més, s’hauria d’aprofitar i s’han
treballat alguns temes de mobilitat viària... ha sortit en aquest ple que potrser no s’ha
acabat de fer del tot bé, però nosaltres creiem que el consell, com està plantejat, en
aquests moments i amb el que tenim –tal com ho vàrem comentar a la regidora- el
trobem bé i nosaltres hi donarem suport.
SRA. CRISTINA SALA:
La creació d’aquestes normes que com s’ha dit venen de les normes que ja regulaven
aquest consell, era precisa. Es varen demanar les aportacions dels grups. És cert que des
d’Iniciativa es va insistir en el tema d’excloure la mobilitat del consell, però de moment i a
falta de poder-hi dedicar el tècnic i de poder fer un treball més transversal, que és el que
necessita la mobilitat, tenim el que tenim.
Les aportacions dels grups han estat enriquidores; jo crec que hem enriquit el reglament;
lamento que el vot d’iniciativa no sigui favorable, perquè la majoria de les aportacions –
excepte aquesta- hi són i jo crec que ara podrem treballar amb més rigor, perquè hem
perfilat millor els membres i les funcions dels membres i espero que encara que no cobrim
tots els àmbits, però en la part que puguem treballar, ho puguem fer adequadament.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ,
ATÈS EL RESULTAT QUE S’INDICA A CONTINUACIÓ:
Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, CiU i ERCAM.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup d’ICV-CdG.
Abstencions: 0.
3.7.- APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT
DE TORELLÓ:
ACORD:
Finalitzades les negociacions amb el comitè de personal,
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 el conveni de treball per al personal laboral d’aquesta Corporació per
al període 2009-2011, d’acord amb el text que consta a l’expedient.
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Segon:- TRAMETRE còpia de la documentació reglamentària al Departament de Treball i
Indústria per al seu registre i publicació en els diaris oficials.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres donarem suport a aquest conveni. Ens consta que s’hi ha treballat i s’ha intentat
el que toca en un conveni: la negociació. Se’ns va fer esment de la sensibilitat i la
receptivitat per part del col·lectiu de treballadors, si més no, per una àmplia majoria per
arribar a uns acords en una situació com la que estem vivint de crisi i, per tant, hi donarem
suport.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres també hi donarem suport després de les explicacions que ens va donar en Lluís
Bassas al respecte, amb el realisme amb què s’ha plantejat des de les dues bandes
aquest conveni, amb el resultat –per les explicacions que se’ns va donar- el trobem
correcte i hi donarem suport.
SR. LLUÍS BASSAS:
Tal com vàrem comentar, la situació no és “per tirar coets” ni fer grans propostes de
millores salarials, a part que tampoc ho permet la normativa, però si que s’han aplicat, a
part del que tocava reglamentàriament, alguna millora en qüestions de productivitat que
és allà on ens ha semblat que s’havia d’aplicar i, tal com vàrem explicar l’altre dia,
apujant els plusos de productivitat es vol aconseguir rebaixar l’absentisme i bàsicament
en la policia, que és on és més alt.
En una assemblea de treballadors que es va fer dies enrere, de 46 participants hi va haver
40 vots a favor de l’aprovació del conveni i 6 vots en contra.
Després de molt temps de treballar-hi els uns i els altres, considerem que és un conveni
que es pot tirar endavant i per això el presentem per a la seva aprovació.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo voldria felicitar les dues parts: d’una banda els representants dels treballadors, el
comitè d’empresa, els sindicats de Comissions Obreres i UGT i també a les persones que
més han negociat aquest conveni, en Lluís Bassas i en Pere Bartés; els vull agrair l’esforç i la
dedicació, que ha estat molta i llarga, per poder arribar a un acord en aquest conveni.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS.
3.8.- APROVACIÓ DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL FUNCIONARI
DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
ACORD:
Finalitzades les negociacions amb els representants sindicals,
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, Règim
Interior i Seguretat, es proposa al ple, l’adopció del següent acord:
Primer:- APROVAR l’acord de condicions de treball per al personal funcionari d’aquesta
Corporació per al període 2009-2011, d’acord amb el text que consta a l’expedient:
Segon:- TRAMETRE còpia de la documentació reglamentària al Departament de Treball i
Indústria per al seu registre i publicació en els diaris oficials.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS.
QUAN SÓN DOS QUARTS DE NOU I NOU MINUTS, S’INCORPORA A LA SESSIÓ LA SRA. FLORA
VILALTA.
3.9.- MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL:
ACORD:
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.- APROVAR la modificació de la relació dels llocs de treball per a l’any 2009,
d’aquest Ajuntament, que consta a l’expedient.
Segon.- EXPOSAR-LA 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 vint dies hàbils, durant
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i es procedirà a la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres ens abstindrem en aquesta proposta: a propòsit de parlar amb el comitè
d’empresa respecte als dos punts anteriors hem comprovat que el contingut d’aquesta
proposta no era “del tot” consensuada; això és un error en un ple com avui, en què
aprovem un conveni i, per tant, ens abstindrem.
SR. JORDI CASALS:
Aquesta intervenció ens crea un dubte; no sé si es pot explicar més extensament?
SRA. MONTSE AYATS:
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He dit que ens hem entrevistat amb el comitè d’empresa per saber si el conveni estava
pactat, tal com se suposa que ha de ser, però sempre ens agrada contrastar la
informació i a propòsit d’això ha sortit que en aquesta proposta 3.9, hi ha temes pactats i
consensuats a nivell de comitè i altres que no i, per tant, ens sembla un error que com
equip de govern no es pacti amb el comitè d’empresa.
SR. MIQUEL FRANCH:
N acabo d’entendre què és pactat i què no és pactat. Ho pots explicar, Montse?
SRA. MONTSE AYATS:
En aquesta proposta es contemplen uns complements a uns determinats llocs de treball i
en alguns casos és un pacte establert; en altres, un canvi de categoria o un complement
no pactat.
SR. MIQUEL FRANCH:
NO és cert! És una llàstima que no s’hagi pogut contractar la informació. Ho explicaré,
perquè no hi hagi cap malentès: la intenció de l’ajuntament és tancar un conveni laboral
que recull diferents aspectes, reivindicacions de les dues parts i s’ha arribat a un acord
total, pel que jo sé i per reunions en què he participat. Ara proposem diverses coses: en
primer lloc informar que la capacitat organitzativa de l’ajuntament correspon
exclusivament a la Corporació; només faltaria que algú hagués de dir als càrrecs polítics
de l’ajuntament com organitzar-lo; en aquest sentit, el que estem fent, a mesura de les
disponibilitats econòmiques, els llocs de treball mal qualificats des d’un punt de vista
econòmic, tenir-los en compte i seguint les instruccions que dóna la Diputació de
Barcelona a tots els ajuntaments, anar equilibrant tots aquests llocs de treball –no parlo
mai de noms!!!-.
Hi ha un lloc de treball, que és el d’intervenció, que l’ajuntament ja fa temps que hauria
d’haver regularitzat ja que no es troba valorat adequadament per l’especial dedicació i
responsabilitat que comporta aquest lloc de treball. Cal dir que, a part de la tasca
pròpia de l’ajuntament –que ja de per si porta molta feina- intervenció és el responsable
màxim dels dos consorcis que es porten des d’aquest ajuntament i els dos patronats i els
consorcis els fem amb molt interès tot i que no ens pertocaria, però alguns ajuntaments
no han volgut assumir la seva part.
També és cert que hi ha aspectes de l’ajuntament que d’un temps ençà no és que
s’hagin simplificat, si no que tenen més complexitat, com és el cas del tema de
contractació; jo no ho explicaré, perquè em costa, però el tràmit que cal actualment en
aquest àmbit és complex, ampli, requereix una formació tècnica específica per poder-ho
fer i intervenció també hi té un paper molt important.
A partir d’aquí, també en altres llocs de treball, com el de tresoreria, el cap de la policia
local, el sergent, caporals i agents de la policia local i també passen a dedicació plena
uns llocs de treball com els de cap de règim intern, intervenció, tresoreria, responsable de
gestió de recursos humans, arquitecte, aparellador i l‘enginyer municipal; això vol dir que
hauran de tenir una disposició de 10 hores mensuals si l’ajuntament, pel motiu que sigui,
els requereix per allargar la seva jornada laboral; i també el d’encarregat de la brigada
d’obres.
SRA. MONTSE AYATS:
Jo no dubto... has parlat dels diferents llocs de treball mal qualificats; segur que
l’ajuntament té un seguit de temes per resoldre; també tenim pendent un catàleg de
llocs de treball i entenc que és en aquest marc que s’ha de resoldre.
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SR. MIQUEL FRANCH:
No hi estic d’acord i informo que en plens posteriors, es passarà la regularització d’altres
llocs de treball.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES DE LA CORPORACIÓ,
ATÈS EL RESULTAT QUE S’INDICA A CONTINUACIÓ:
Vots favorables: 15, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, CiU ERCAM.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 1, de la regidora del grup d’ICV-CdG.

4/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME,
PROMOCIÓ ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
4.1.-APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA 13ena MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ URBANA PER TAL DE PROCEDIR A L’AJUSTAMENT DELS PARÀMETRES A L’ÀMBIT
DEL PLA ESPECIAL TORRENTERA II:
ACORD:
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària del dia 24 de novembre del 2008, va aprovar
inicialment la 13ena modificació puntual del pla general d’ordenació urbana per tal de
procedir a l’ajustament dels paràmetres a l’àmbit del pla especial Torrentera II, d’acord
amb la següent proposta:
D’acord amb la present modificació puntual, el contingut dels apartats del Pla General
vigent, que defineixen els Plans Especials, passaria a ser el següent:
2.5.1 Modificació de l’apartat E.2 Plans Especials
Els plans especials previstos en aquesta Revisió del Pla General son els següents:
PLANS ESPECIALS
NOM

SUPERFÍCIE

1- VILASECA
2- LA COROMINA
3- GES CENTRE
4- ESPONA
5- TORRENTERA II

20.275
62.211
23.424
6.904
6.791

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

EDIFICABILITAT
0,65
0,30
0,10
0,30
0,6486
0,34

APROFITAMENT OCUPACIÓ
(m²) BRUTA
0,30
0,20
0,13
0,20
---0,3587
0,21

0,3587

2.5.2 Modificació de l’apartat 5 : Pla Especial reforma interior “ La Torrentera II”
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Aquest engloba els patis dels habitatges que donen a l’antic torrent que es va
canalitzar i persegueix dues finalitats: Ordenar la part posterior per sanejar uns espais
infrautilitzats i possibilitar l’accés posterior als habitatges i la sortida als carrers
principals.
La resta de sòl privat situat en sòl urbà es qualifica a partir de les mateixes tipologies
de les normes urbanístiques del pla general vigent, introduint la normativa de les
modificacions puntuals,
estudis de detall i totes les figures de planejament
executades que han introduït canvis en els paràmetres urbanístics.
Ateses les característiques especials del present Pla Especial i per tal de poder fer
factible el seu desenvolupament i suprimir aquest espai residual situat al bell mig de la
població, mantenint a la vegada les finalitats que persegueix el Pla especial s’ha
modificat el paràmetre corresponent a l’aprofitament per al paràmetre corresponent
a l’ocupació.
(*) En negreta el text canviat.
(*) Subratllar el text suprimit
L’expedient es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant els
edictes publicats al Butlletí Oficial de la Província núm. 289, del dia 2/12/08 al Diari el
Periodico, del dia 29711/08 i al tauler d’edictes de la Corporació Municipal, pel període
comprès del dia 03/12/08, al 4/01/09. Es va comunicar l’acord d’aprovació inicial als
propietaris inclosos en l’àmbit de la modificació, en data 7/01/09, i es va demanar en
data 13/02/09, el corresponent informe a la Direcció General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, la qual va emetre informe
favorable en data 20/03/09.
En el període d’exposició pública es va presentar una al·legació formulada pel senyor
Jaume Comellas Baulenas, entrada a l’ajuntament en data 12/01/09, registre d’entrada
núm. 166, en la qual exposa que és propietari d’una finca situada en part dintre dels límits
del pla especial, i tot i que està d’acord amb la superfície inclosa a l’àmbit, considera
que la línia de delimitació hauria de ser perpendicular al vial proposat, per facilitar la
posterior edificació, compensant el sòl inclòs i l’exclòs, de tal manera que no es modifiqui
la superfície.
Fora del termini d’exposició pública, en Fortià Romans Carrera, va entrar un escrit a
l’ajuntament en data de 5 de març del 2009, i número de registre d’entrada 1496, en el
que fa constar que va comprar a Construccions Cuevas SL un solar ubicat al passatge de
La Torrentera núm. 50. Per tant sol·licita que totes les notificacions que afecten aquesta
finca se li notifiquin.
D’acord amb l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 9 d’abril
del 2009, pel qual van constar que:
a) El projecte modificat incorpora el canvi en el límit de la modificació puntual, per
incorporar-hi la proposta de l’al.legació de Jaume Comellas i el canvi de
propietat d’en Fortià Romans.
b) S’ha recaptat informe, que ha estat favorable, de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, ja que la modificació puntual
proposa un vial en cul de sac (per als vehicles, els vianants tenen doble accés).
c) El projecte de modificació puntual esta plenament justificat des del punt de
vista social, urbanístic i territorial.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori i Urbanisme, de Promoció
Econòmica i Societat del Coneixement i Medi Ambient, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, acorda:
Primer.- ESTIMAR l’al·legació formulada per Jaume Comellas Baulenas, tota vegada que
sense canviar els paràmetres que s’estableixen adreçar la línia de delimitació respecte al
carrer proposat donarà una millor imatge a la nova edificació, quan es construeixi, en lloc
d’una mitgera esbiaixada.
,
Segon.- ESTIMAR la proposta de l’al.legació presentada per Fortià Romans Carrera, que
puntualitza el canvi de propietat del solar ubicat al passatge de la Torrentera, núm. 50.
Tercer.- APROVAR PROVISIONALMENT la 13ena Modificació puntual del pla general
d’ordenació urbana per tal de procedir a l’ajustament dels paràmetres a l’àmbit del Pla
Especial Torrentera II.
Quart.- TRAMETRE en el termini de 10 dies, l’acord i còpia de l'expedient administratiu
complet, junt amb el projecte diligenciat per triplicat i en suport informàtic, a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per tal que d’acord amb el que disposen els articles
94 i 78.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005, de 26
de juliol, es procedeixi si s’escau resoldre l’aprovació definitiva.
INTERVENCIONS:
SR. DAVID FORCADA:
Aquest és l’últim pas que podem fer des de l’ajuntament per adequar els paràmetres
d’aquest Pla Especial de la Torrentera; hi ha hagut moltes dificultats per tirar-lo endavant,
perquè si no modifiquem aquests paràmetres no hi ha suficient terreny per cedir per
poder fer el carrer. Urbanisme, fins ara, s’hi havia oposat molt a fer aquestes
modificacions; ara hem consensuat i es va entregar i reprendre aquest projecte des de
l’ajuntament, perquè fins ara era la propietat que ho tramitava i arran que des de
l’ajuntament hem fet la proposta a urbanisme, sembla que han acceptat i ho ajustaran
aquest ajust de paràmetres i ara ja és l’últim pas formal abans d’enviar-ho a urbanisme i
ja dependrà d’ells fer l’aprovació, però en principi sembla que no hi ha d’haver
problema.
Una vegada ens hagin aprovat aquesta modificació, per cooperació amb els veïns es
podrà iniciar el procés d’urbanització del pas de la torrentera, que com bé coneixeu està
molt degradat.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS.
4.2.- ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES INCLOSES EN EL PROGRAMA GENERAL DEL PLA ÚNIC
D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, PER FINANÇAR L’OBRA DE CONSTRUCCIÓ D’UN LOCAL
SOCIAL A LA ZONA ESPORTIVA MUNICIPAL (ACTUACIÓ NÚM. 2009/609-PG), I LA
NORMATIVA APROVADA PER DESENVOLUPAR EL PLA:
ACORD:
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Vista la normativa aprovada per al desenvolupament del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya 2008-2012
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, GOV/44/2009, de 17 de febrer,
d’aprovació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya en el qual es concedeix a
l’Ajuntament de Torelló una ajuda per import de 250.000 euros per la construcció d’un
local social a la zona esportiva municipal (actuació núm 2009/609-PG.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Territori i Urbanisme, de Promoció
Econòmica i Societat del Coneixement i Medi Ambient, el ple de l’ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa General per finançar l’obra descrita,
i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
-

Jaume Serra Benito, Arquitecte, Director facultatiu de les obres.
Albert Soler i Alonso, Arquitecte Tècnic, Director d’execució i coordinador
de seguretat.

Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic o documentació tècnica corresponent a aquesta
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentaria i, s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com
també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i
execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària
número 301-452-622.00.00 del pressupost de l’any 2009 hi ha una consignació suficient
per atendre el finançament d’aquesta actuació.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, si no anem errats, en el projecte final que se’ns atorgarà no és el que s’havia
aprovat inicialment, ja que no es farà tota l’actuació en aquesta seu social de l’equip de
futbol, doncs hi havia d’haver uns vestidors, la seu social i també un bar. I el bar no es
farà.
No hi votarem en contra, però lamentem que no s’executi el projecte inicial que havíem
parlat tots plegats i al cap i a la fi, serà una actuació que s’haurà de fer tard o d’hora i
que allargarà una mica el patiment dels pares que –sobretot a l’hivern- van a portar la
canalla a jugar a futbol; s’haurà de fer més endavant i l’únic que estem fent és allargar
una actuació en un sector concret.
Hi donarem suport, perquè és PUOSC és una de les vies de finançament per inversions
més importants per l’ajuntament, però volíem fer constar aquesta opinió.
SR. MIQUEL FRANCH:
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Els equips que juguen al camp municipal de Torelló, saben perfectament que
l’ajuntament en aquests moments, i en la situació que estem, gastar-nos uns 300.000 euros
més per fer un bar, no és el més preferent del moment. N’hem parlat amb les entitats
usuàries i coincideixen amb l’ajuntament que el més important ara és fer aquests
vestidors, una sala tècnica i una sala de reunions. Més endavant, es farà? Possiblement,
però en aquests moments crec que donem satisfacció a les necessitats dels esportistes,
que tenen problema en espai per canviar-se, reunir-se i sala tècnica.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS.
Tot seguit es procedeix a sotmetre a votació la proposta 2.3 que havia quedat sobre la
taula.

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
2.3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PLECS DE CONDICIONS
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES I AUTORITZACIÓ DE LA
DESPESA PER LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LLAR
D’INFANTS BLANCANEUS A TRAVÉS DE LA MODALITAT DE CONCESSIÓ.
ACORD:
Atès que amb data 26 de març per part del tècnic d’educació s’assenyalà i informà la
necessitat de realitzar la contractació de la gestió del servei públic de Llar d’Infants
Blancaneus mitjançant la modalitat de concessió, expressant la seva justificació en el fet
que l’actual concessió finalitzarà el proper mes d’agost havent-se esgotat les pròrrogues
previstes en el contracte actualment vigent, de conformitat amb l’expedient de
constitució del servei públic prèviament aprovat i amb el reglament del servei i
l’avantprojecte d’explotació que es van aprovar.
Atès que donada la característica de la gestió del servei públic que es pretén en aquest
ajuntament, es considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, utilitzant diversos criteris d’adjudicació.
Vist l’informe d’intervenció sobre el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
Vist l’informe de secretaria sobre la legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan
competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Atès que amb data de 2 d’abril per Resolució de l’Alcaldia s’aprovà iniciar l’expedient
per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposta.
Atès que s’han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que ha de regir l’adjudicació del contracte.
Examinada la documentació i Vist la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, el plenari és l’òrgan competent per
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aprovar la contractació de l’expedient al tractar-se d’un contracte amb una previsió de
durada superior als quatre anys.
Vist 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 l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió
del servei públic de la Llar d’Infants Blancaneus mitjançant la modalitat de concessió i
aprovar la convocatòria del procés de licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 74.525 euros, la despesa que per aquest Ajuntament
representa la contractació referenciada, pels mesos de setembre a desembre de
l’exercici 2009.
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regirà el contracte de gestió del servei públic de Llar d’Infants Blancaneus
i exposar-los al públic en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya per tal que les persones interessades presentin les
al.legacions i reclamacions que estimin pertinents durant el termini de vint dies des de
l’última publicació.
QUART. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el perfil de
contractant anunci de licitació, per tal que durant el termini de vint dies es puguin
presentar les proposicions que s’estimin pertinents.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres hi donarem suport, però volíem fer una observació; la posarem damunt de la
taula i esperem que tot plegat surti bé: quan posem els barems de puntuació, nosaltres
hem fet la reflexió que segurament l’oferta econòmica té un pes excessiu en el resultat
final, ja que les modificacions i els trams que es marquen no són excessivament grans,
però si que pot beneficiar molt en la puntuació global en front de les capacitats, els
programes i les qualitats que pot demostrar l’empresa que es vulgui contractar.
Donarem suport, però, a la proposta.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS ASSISTENTS.

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:
Numero

Data

Descripció

Àmbit

F/2009/1

28/01/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/1

Intervenció

F/2009/2

28/01/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/2

Intervenció
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Numero

Data

Descripció

Àmbit

F/2009/3

28/01/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS. F/2009/3

Intervenció

28/04-III

11/02/2009 Control inicial

Activitats

F/2009/4

18/02/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/4

Intervenció

F/2009/6

18/02/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/6

Intervenció

F/2009/7

18/02/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/20097

Intervenció

F/2009/9

18/02/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/9

Intervenció

F/2009/10

18/02/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/10

Intervenció

F/2009/12

18/02/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/12

Intervenció

F/2009/13

18/02/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/13

Intervenció

F/2009/5

18/02/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES. F/2009/5

Intervenció

F/2009/8

18/02/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/8

Intervenció

F/2009/11

18/02/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES. F/2009/11

Intervenció

080026631

20/02/2009 Anul·lar

Policia Local

F/2009/38

26/02/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/38

Intervenció

152-07

27/02/2009 Deixar sense efecte ús provisional Granja
Carreras

Urbanisme

F/2009/14

03/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/14

Intervenció

F/2009/16

03/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/16

Intervenció

F/2009/17

03/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/17

Intervenció

F/2009/18

03/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/18

Intervenció

F/2009/20

03/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/20

Intervenció

F/2009/21

03/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/21

Intervenció

F/2009/22

03/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/22

Intervenció

F/2009/23

03/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/23

Intervenció

F/2009/19

03/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES. F/2009/19

Intervenció

F/2009/24

03/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES. F/2009/24

Intervenció

F/2009/15

03/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES. F/2009/15

Intervenció

62/08-I

04/03/2009 Suspensió procediment

Activitats

F/2009/26

11/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES. F/2009/26

Intervenció

F/2009/28

11/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES. F/2009/28

Intervenció

F/2009/25

11/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/25

Intervenció

F/2009/27

11/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/27

Intervenció

F/2009/29

11/03/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/29

Intervenció

04/2009

13/03/2009 Sopar i dinar carpa només en cas de pluja

Joventut

26-2009 RRHH

17/03/2009 Aprovar conveni de pràctiques

RRHH

2/09-i

17/03/2009 Legitimació comunicació

Activitats

17/03/2009 Indemnització nínxol núm. 443 5a. Est

Secretaria

2006/229

19/03/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

2005/115

19/03/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

19/03/2009 Concedir llicència com a venedors fixes del
Mercat setmanal

Secretaria

258/07

19/03/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

2005/133

19/03/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

ART / RI / 021/09

20/03/2009 DANYS AL MERCAT MUNICIPAL

Règim Intern

1/2009 diversos

20/03/2009 Nòmina. Aprovació factor específic nòmina

RRHH
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Numero

Data

Descripció

Àmbit

març 2009
2/2009 diversos

20/03/2009 Nòmina. Aprovació gratificacions i hores extres RRHH
nòmina març 2009

6/2008 selesc

20/03/2009 Aprovació llista provisional d'admesos

RRHH

IBI

20/03/2009 DENEGACIÓ FRACCIONAMENT IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS

Intervenció

08/2009

20/03/2009 Revetlla Sant Joan

Joventut

1996/69

23/03/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

2003/124

23/03/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

34/06-II,2

23/03/2009 Llicència ambiental

Activitats

11/09

23/03/2009 Proposta sanció

Policia Local

CRÈDITS CURT
TERMINI

23/03/2009 INICI EXPEDIENT CONCERTACIÓ DUES
OPERACIONS DE TRESORERIA

Intervenció

11.1/09

23/03/2009 Persones jurídiques

Policia Local

23/09

23/03/2009 Anul·lar

Policia Local

24/09

23/03/2009 Denegar

Policia Local

25/09

23/03/2009 Denegar

Policia Local

26-2009 Diversos

23/03/2009 Nòmina. Aprovació complement de
productivitat objectius 2008 funcionaris

RRHH

27/2009 Diversos

23/03/2009 Nòmina. Aprovació complement de
productivitat objectius 2008 laboral

RRHH

2007/48

24/03/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER A Benestar Social
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
24/03/2009 SOL·LICITUD SUBVENCIÓ

Benestar Social

contr 13/08

24/03/2009 Nomenament tècnics obres Centre Torneria

Contractació

contr 14/08

24/03/2009 Adjudicació obres supressió barreres
arquitectòniques Centre Torneria

Contractació

23/2009 RH

24/03/2009 Contractació educadora social projecte
INSERIM

RRHH

2009/95

24/03/2009 SOL·LICITUD TARGETES D'APARCAMENT PER Benestar Social
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

5/06-ii,2

24/03/2009 LLICÈNCIA AMBIENTAL

Activitats

EXP 156/09

25/03/2009 REQUERIMENT IMMOBLE EN MAL ESTAT

Urbanisme

P/2009/21

25/03/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/21

Intervenció

26/03/2009 Suspensió obres

Urbanisme

ART/RÈGIM INTERN 26/03/2009 DANYS A LA VIA PÚBLICA

Règim Intern

RRHH/JHP

26/03/2009 Desestimar petició certificat marcatges servei
transport adaptat

RRHH cap
departament

2009/62

26/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

MS P-1

27/03/2009 MERCAT SETMANAL PARADA FIX P-1

Urbanisme

P/2009/23

27/03/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/23

Intervenció

P/2009/24

27/03/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/24

Intervenció

Exp. 33-2007

30/03/2009 APROVACIÓ TEXT REFÓS PROJECTE
REPARCEL·LACIÓ PP LA CASETA

Urbanisme

65/04-III

30/03/2009 Control favorable

Activitats

contr 1/09

30/03/2009 Adjudicació provisional urbanització voreres C. Contractació
J. Balmes
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Numero

Data

Descripció

Àmbit

contr 3/09

30/03/2009 Adjudicació provisional pla d'accessibilitat
mòdul 1 Av. Generalitat

Contractació

contr 2/09

30/03/2009 Adjudicació provisional reforma edifici Pl. Nova, Contractació
11

contr 4/09

30/03/2009 Adjudicació provisional Pla de millora
ambiental en sòl urbà

Contractació

contr 4/09

30/03/2009 Adjudicació provisional pla d'accessibilitat
mòdul 2 Av. R. Casanova

Contractació

2005/2

30/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

201/212

30/03/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

31/03/2009 Competències per expedir còpies autenticades Secretaria
dels documents
31/03/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 362 5a. Oest

Secretaria

31/03/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 642 4a. Oest

Secretaria

contr 12/09

31/03/2009 Contractació tasques vigilància i gestió mercat Contractació
setmanal

7/08-i

31/03/2009 Legitimació comunicació

Activitats

11/2009 RRHH

31/03/2009 Fi ampliació contracte

RRHH

31/2008-RRHH

31/03/2009 Desestimar petició triennis

RRHH

31/03/2009 Competències per expedir còpies autenticades Secretaria
dels documents
EXO 1003/05

01/04/2009 REQUERIMENT TANCAR SOLAR

Urbanisme

F/2009/31

01/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/31

Intervenció

F/2009/32

01/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/32

Intervenció

F/2009/33

01/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/33

Intervenció

F/2009/34

01/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/34

Intervenció

contr 8/09

01/04/2009 Nomenament tècnics obres voreres
Rocaprevera

Contractació

110/09

01/04/2009 Suspensió llicencia

Urbanisme

126/09

01/04/2009 Llicencia d'Obres

Urbanisme

147/09

01/04/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

160/09

01/04/2009 Llicència d'Obres

Urbanisme

Exp. 197/05 i
198/05

02/04/2009 Ocupació via pública gelateries

Activitats

118/09

02/04/2009 Suspensió Llicència d'obres

Urbanisme

25/09

02/04/2009 v/p Sant Jordi

Activitats

P/2009/25

02/04/2009 ORDRES DE PAGAMENT P/2009/25

Intervenció

ART / SEC / 025/09 02/04/2009 SOL·LICITUD D'UNA SUBVENCIÓ

Secretaria

111/09

02/04/2009 Llicència d'ores

Urbanisme

090028230

02/04/2009 Anul·lar

Policia Local

F/2009/39

02/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/39

Intervenció

F/2009/35

02/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/35

Intervenció

F/2009/36

02/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/36

Intervenció

F/2009/40

02/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/40

Intervenció

F/2009/41

02/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/41

Intervenció

F/2009/42

02/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/42

Intervenció

F/2009/43

02/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/43

Intervenció
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Numero

Data

Descripció

Àmbit

EXP 171/09

02/04/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

41/09

03/04/2009 Ampliació d'horari

Activitats

F/2009/46

03/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/46

Intervenció

178-09

03/04/2009 Llicencia d'obres

Urbanisme

contr6/09

03/04/2009 Nomenament tècnics obres C. Puig-roví

Contractació

12/09

03/04/2009 Proposta sanció

Policia Local

1996/200

03/04/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

12.1/09

03/04/2009 Persones jurídiques

Policia Local

2006/203

03/04/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

2006/205

03/04/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

05/04/2009 Concessió nínxol núm. 2400 4a. Part Nova

Secretaria

TORNERIA 4F

06/04/2009 APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT MUSEU
TORNERIA 4 FASE

Urbanisme

Puja-Roca

06/04/2009 APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT PUJADA
ROCAPREVERA

Urbanisme

176/09

06/04/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

13/09

06/04/2009 Proposta sanció

Policia Local

13.1/09

06/04/2009 Persones jurídiques

Policia Local

F/2009/44

06/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/44

Intervenció

P/2009/26

06/04/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/26

Intervenció

F/2009/37

06/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/37

Intervenció

2006/230

06/04/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

F/2009/45

07/04/2009 OBLIGACIONS RECONEGUDES F/2009/45

Intervenció

080027170

07/04/2009 Proposta retirada permís conduir

Policia Local

AIGUA-B/04

07/04/2009 CONCESSIÓ INCREMENT 1er. TRAM TAXA
AIGUA POTABLE

Intervenció

76/09

07/04/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

080023891

07/04/2009 Proposta retirada permís de conduir

Policia Local

AD-1/2009

08/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-2/2009

08/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-3/2009

08/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-4/2009

08/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-5/2009

08/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-6/2009

08/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-7/2009

08/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-8/2009

08/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-9/2009

08/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-10/2009

08/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-11/2009

08/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

PISCINA COBERTA

08/04/2009 APROVAR CERTIFICACIÓ NÚM. 15 OBRA
"PISCINA COBERTA MUNICIPAL"

Intervenció

EXP 199/09

08/04/2009 REQUERIMENT IMMOBLE EN MAL ESTAT

Urbanisme

EXP 200/09

08/04/2009 REQUERIMENT IMMOBLE EN MAL ESTAT

Urbanisme

ART/RI/012/09

08/04/2009 CONTRACTE DE SERVEIS

Règim Intern

Puig-roví

08/04/2009 APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT MÒDUL 4
CARRER PUIG-ROVÍ

Urbanisme
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Numero
contr 11/09

Data

Descripció

Àmbit

08/04/2009 Nomenament tècnics obres local social zona
esportiva

Contractació

09/04/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 461 4a. Oest

Secretaria

ORDENANCES
FISCALS 2009

09/04/2009 MODIFICACIÓ TARIFA ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 18

Intervenció

contr 17/08

09/04/2009 Aprovació plecs calefacció Cirvianum

Contractació

contr 5/09

14/04/2009 Nomenament tècnics directors obres mòdul
3Av. Montserrat

Contractació

217/09

14/04/2009 Denegar ocupació v/p Sant Jordi

Activitats

217/09

14/04/2009 v/p Sant Jordi

Activitats

107/09

14/04/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

188/09

14/04/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

14/04/2009 Autorització canvi vehicle adscrit llicència taxi
núm. 1

Secretaria

INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Hi ha un decret d’alcaldia que fa referència a ocupació de via pública per Sant Jordi; hi
ha dues denegacions, una a una entitat de fora del municipi, que volia posar una
parada de llibres, i l’altra a una botiga del municipi en què demanava posar una parada
en dues zones de Torelló; se li denega en la ubicació que sol·licita, però se li diu que si que
ho pot muntar davant del seu comerç, com fan tots els comerços de Torelló, si més no fins
ara.
Nosaltres voldríem saber en quina línia estratègica rau aquesta decisió.
SR. MIQUEL FRANCH:
Això de la línia estratègica, no ho entenc; no n’hi ha cap. Hi ha el sentit comú i és el que
hem fet per Sant Jordi des de fa bastants anys i és que a les llibreries se les autoritza per
posar la parada davant la seva botiga i les floristeries exactament el mateix. La via
pública, exceptuant aquests espais, s’autoritza les escoles de Torelló per vendre roses per
Sant Jordi. Això és el que s’ha fet sempre a Torelló i si algun dia es vol canviar se’n haurà
de parlar, però de moment ningú ha plantejat fer-ho de manera diferent.
SR. JORDI CASALS:
Ja m’ho imaginava que no hi hauria cap línia estratègica al darrere, encara que s’hagi
parlat de dinamització del comerç de Torelló. Des del nostre grup, en una situació com
l’actual, que es plantegin noves maneres de fer i noves maneres de treballar propostes,
perquè la gent que pugui tenir el seu comerç o el seu negoci pugui fer coses noves que
pugui beneficiar el comerç de Torelló, creiem que és positiu. No estem pas en contra, ni
molt menys, que les escoles puguin vendre les seves roses, però aquesta resposta que
“s’ha fet tota la vida” no creiem que sigui una resposta correcta, sobretot quan estem
parlant de dinamitzar el comerç i que ens posem el comerç a la boca molt sovint i
després ens trobem en aquesta situació; només ho comentem, perquè solament es dóna
compte d’aquest decret.
SR. MIQUEL FRANCH:
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Jo també lamento la poca visió que teniu sobre aquest tema. Cadascú explica el que
creu convenient.
SRA. NÚRIA GÜELL:
Referent a la parada de llibres, també se’ns va informar a cultura de la sol·licitud que hi
havia i era de l’església Evangelista i ens va semblar que no era massa correcte i des de
cultura vàrem aconsellar que en tot cas no fos en un lloc d’interseccions i fos més apartat.
SR. JORDI CASALS:
Del punt de llibre no hem dit res, a més, a l’informa ja es comentava i, a més, és una
entitat de fora de Torelló i això és el que comptava, més que fos l’església evangelista.
5.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
•
•
•

Sessió ordinària del dia 6 d’abril de 2009
Sessió ordinària del dia 14 d’abril de 2009.
Sessió ordinària del dia 20 d’abril de 2009.

5.3 DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST APROVADES DES DE LA
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA
Modificació núm. 1/2009 dins del pressupost de l’Ajuntament de Torelló.
5.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
En compliment del que disposen els articles 215 i següents del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals es dóna compte al ple corporatiu, i de forma específica, de les notes
de reparament emeses per la Intervenció de fons municipal, des de l’1 de gener de 2009,
mitjançant carpeta exclusiva, en la documentació a disposició de tots els grups de
l’ajuntament i que s’eleven al plenari.

6/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
6.1
El primer prec té a veure amb el fet que la setmana passada, a principis de setmana, van
tornar a entrar als locals d’entitats del carrer Artesans; no és la primera vegada que
passa; hem demanat si hi ha algun tipus d’alarma i se’ns ha dit que no. Entenem que és
un edifici de titularitat municipal i de gestió municipal i, per tant, ens toca com
ajuntament trobar-hi solució i ens sembla que és important que es resolgui pels
desperfectes que ocasiona i pels problemes que ocasiona, però també, perquè des de
seguretat ciutadana, quan hi ha robatoris en propietats privades, una de les
recomanacions que es fa és la necessitat de col·locar alarmes o dispositius dessuadors i,
per tant, entenem que com ajuntament hem de predicar amb l’exemple i que hem de
resoldre aquest tema.

Respon la Sra. Cristina Sala:
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Està pressupostada i s’ha demanat la instal·lació immediata de l’alarma. És cert que tenim un
problema molt concret de robatoris i temptatives de robatori i de tant en tant també
s’intenten en locals públics aquestes activitats. Hi estem al damunt; aquest cap de setmana es
varen detenir altra vegada tres persones de Torelló per una temptativa de robatori en un
supermercat; fem tot el que podem i és cert que pel que fa als equipaments públics, hem de
vetllar més, perquè tinguin alarma, tot i que a vegades, això tampoc és garantia suficient. Però
tal com he dit, per al local del carrer Artesans, està encarregada.
Sra. Montse Ayats:
Nosaltres som conscients que es fan tots els esforços possibles, però en aquest cas el que
reclamàvem era l’alarma.

6.2
L’altre també té a veure amb aquest equipament: ens agradaria saber si és veritat que
actualment hi ha un grup de música que està assajant al soterrani i, si és així, ens
agradaria saber si està obert a qualsevol dels grups que en aquests moments estan
tocant a Torelló o només és per a alguns grups en exclusiva i cal no oblidar la
reivindicació de la gent que assaja al club, des de fa molt i molt temps en unes
condicions no gaire bones, per no dir bastant dolentes.

Respon la Sra. Núria Güell:
Se’ns va demanar a cultura si teníem algun local; en aquells moments hi havia un local buit al
costat de l’espai del Nou 69 i se’ls va dir que provisionalment el podien utilitzar.
Sra. Montse Ayats:
El que passa, que seria important que aquest tipus d’utilització fos oberta a totes les
entitats... del que es tracta és que si em queixo se’m concedeix? Quan hi ha gent que fa
molt temps que està reclamant espais i nosaltres entenem que s’hauria de pensar, en un
futur, a veure com es resol i obrir-ho a tothom... un espai deu poder utilitzar-lo és d’un grup
i nosaltres entenem que a partir d’ara, si hi ha més gent que ho demani, es buquin
solucions per a tothom.
6.3
La tercera té a veure amb els dos plens anteriors: en el darrer ple, nosaltres vàrem fer una
petició, una proposta sobre les bonificacions que ens semblava que havien de tenir
aquells usuaris actuals de la piscina, que estan acostumats a utilitzar només la làmina
d’aigua; evidentment –ja ho vàrem dir llavors i ho hem dit sempre que hem tingut
l’oportunitat- com a grup entenem les millores i defensem les millores que s’han fet a la
piscina coberta, però no podem obviar les condicions actuals i els hàbits d’unes persones
que d’alguna manera ens sembla que s’hauria de trobar alguna solució. En el darrer ple
l’alcalde va dir que parlaria amb l’empresa i també hem sentit algunes declaracions a la
premsa i, per tant, voldríem saber com està aquest tema.
I fa dos plens, vàrem aprovar les taxes de les piscines d’estiu i vàrem demanar com es
resoldria el tema de les piscines d’estiu; se’ns va dir que encara no hi havia una proposta
concreta. Ens agradaria saber si ara hi és i quina és; és a dir: a qui s’ha d’adreçar el
ciutadà que vulgui utilitzar aquest servei? Es mantindran els tres vasos?

Respon el Sr. Miquel Franch:
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En relació a les piscines d’estiu: ja vàrem dir que en un principi, la gestió la continuarà portant
l’ajuntament amb la voluntat que pugui ser externalitzada; en aquests moments hi estem
treballant; no avançaré com, però enguany la gestió la portarà l’ajuntament.
A la pregunta de si hi hauria dos o tres vasos, la idea de l’ajuntament és que amb dos serà
suficient, una piscina gran i la infantil, perquè a partir del mes de juny disposarem de tres
làmines d’aigua més a la piscina coberta i ens sembla suficient.
Quan tinguem més informació ja informarem tots els grups, tal com vàrem fer quan vàrem
decidir tirar endavant la piscina coberta.
I en relació a les bonificacions per la piscina coberta: jo agraeixo l’interès que has mostrat
sobre aquest tema i espero que la setmana vinent –si convé seiem i en parlem a fons-... ja hi ha
una proposta sobre la taula sobre el que parlàveu el grup d’Iniciativa i també el d’Esquerra; en
referència a Iniciativa, concretament, que va incidir en dos aspectes claus, d’aquesta dos, les
persones amb discapacitats es mantindrà el que hi havia hagut fins ara i l’abonament serà
gratuït per aquestes persones, sempre i quan disposi del corresponent reconeixement de
l’Institut Català d’Assistència i serveis socials i és exactament el mateix que l’ordenança fiscal
que aplicàvem a la piscina coberta amb globus; i en el supòsit que aquesta persona
discapacitada necessiti l’acompanyament d’una altra persona, aquesta segona també tindrà
l’entrada gratuïta. I al mateix temps s’ha decidit que la ubicació dels aparcaments per a
persones discapacitades, que serà just a tocar de la piscina; crec que n’hi haurà dos.
L’altre tema, que també resoldrem aquesta mateixa setmana, és que es modificaran dues
tarifes: una per a persones de 60 a 64 anys –em sembla que és el que plantejaves- i una altra
per a persones de més de 65 anys; les persones de 60 a 64 anys, si bé tenien una quota de
32,04 € mensual, estem treballant per poder-la disminuir bastant, fins a una quota d’uns 13,00
€, que serien uns tres euros més del que s’estava pagant en aquests moments, tenint en
compte que el globus són 6-7 mesos de funcionament i en aquest cas, l’abonament seria de 12
mesos. I no únicament amb accés a la làmina d’aigua, si no a totes les instal·lacions; ampliem
molt les prestacions.
Això no seria una bonificació, si no que es faria mitjançant subvenció que atorgaria
l’ajuntament a aquestes persones; estem acabant de perfilar el sistema per fer-ho àgil, però la
primera idea és atorgar aquesta subvenció a final d’any, per fer-ho a tothom en el mateix
moment i dependria dels mesos en què ha gaudit de l’abonament cada persona.
I per a les persones de més de 65 anys, 20,83 € era la tarifa establerta i també rebran una
subvenció que els representarà rebaixar fins a 13,00 €, el mateix preu que per a les persones
de 60 a 64 anys. I també amb accés a totes les instal·lacions de la piscina.
Ho estem acabant de concretar tot i jo m’ofereixo a parlar-ne amb tranquil·litat; D’aquesta
manera, penso que, almenys pel que diuen les persones amb qui m’he entrevistat, persones
grans, persones amb disminució, totes estan plenament d’acord amb aquestes tarifes, perquè
els representarà una diferència de preu de 3 euros i en unes instal·lacions molt millors.

Sra. Montse Ayats:
Respecte a les piscines d’estiu, fa dos plens no es va precisar si l’ajuntament ho
gestionaria; es va dir que s’estava estudiant i per això hem fet la pregunta.
El que estem dient és que aquest estiu, les coses funcionaran com havien funcionat
sempre; és això? Perquè la gent va fent hipòtesis sobre si haurà d’anar a la piscina
coberta o què haurà de fer...

Sr. Miquel Franch:
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Hi ha una raó tècnica en això que estàs dient; bé, n’hi ha dues; una és jurídica: és impossible en
aquests moments fer aquesta externalització a una empresa, perquè el procés és complex i
dura aproximadament un any.
En segon lloc, les instal·lacions esportives d’estiu no estan en gaires bones condicions i s’hi ha
de fer una inversió important. A nosaltres ens agradaria que aquesta inversió la poguéssim
compartir i que a canvi de la gestió fessin alguna aportació per deixar en condicions les
instal·lacions, amb l’objectiu que finalment sigui tot un sol conjunt. Això s’ha de fer de manera
escalonada; hem de saber la inversió que s’hi ha de fer i hem d’ofrenar aquesta inversió a algú
que hi estigui interessat i ho hem de fer per un procediment normal i jurídicament correcte.
S’hi està treballant, però hi ha hagut poc temps i pensem que de cara a l’any vinent hem de
mirar de tenir-ho adjudicat.

Sra. Montse Ayats:
I respecte al segon tema de les piscines cobertes, celebrem que estiguin en via de
resolució aquests dos temes i entenem que el tercer, que és que els usuaris puguin gaudir
només de la làmina, no hi està contemplat en aquestes solucions?

Sr. Miquel Franch:
No.
SR. ALBERT SOLDEVILA:
6.4
Al carrer Enric Prat de la Riba s’han fet les voreres noves i han pintat més passos de
vianants i ara, entre els passos nous i els que hi ha més avall, per les obres, aviat semblarà
un carrer de vianants.
Quins són els que s’han de quedar? Es poden treure els que no s’han de quedar? Hi ha
gent que diuen que els crea confusió.

Respon el sr. Santi Vivet:
Es dóna la casualitat que aquests dies tenim els pintors a Torelló; allà precisament hi ha una
obre que n’inutilitzava dos; Diputació en va repintar només un d’aquests dos; l’altre s’esborrarà
i pintarem el de més avall, perquè un queda al mig del revolt i pintarem el que està més avall
groc, que tornarem a deixar com a provisional; més endavant ja veurem què fem, però en
principi quedaran així.
Sr. Albert Soldevila:
I els altres quatre que hi ha més amunt?

Sr. Santi Vivet:
Aquests, en principi no els tocaríem. N’hi ha uns que la Diputació els va pintar quan van fer el
reasfaltat del carrer i els que no estan pintats, s’han d’acabar d’esborrar. Els que estan
pintats de nou, aquests s’hi quedaran.
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6.5
Els semàfors de la plaça de Sant Fortià, crea confusió a molta gent pel fet que està en
ambre i es pensen que vol dir prioritat per al vianant; frenen i resulta que el vianant el té
vermell. Caldria resoldre-ho d’una altra manera.

Respon la Sra. Cristina Sala:
Aquesta setmana com que hi ha els pintors, podrem canviar finalment el sentit del carrer de la
Pau i experimentarem o intentarem experimentar els semàfors de tota la rotonda per deixarlos en funcionament en ambre, tots. Aleshores si que els cotxes s’hauran de parar per
respectar el pas de vianants.
SR. JORDI CASALS:
6.6
Un tema de comunicació: ja que fer fi tenim el web nou funcionant i pinta força bé i
també hi ha una part de comunicació de l’activitat pública de l’ajuntament i fins i tot
d’algunes activitats culturals que es fan al municipi. S’hauria d’afinar bé en diferents
activitats: si donem entrada a activitats que no són pròpies de l’ajuntament, que hi siguin
totes. Per exemple, hi va haver l’acte d’homenatge als presidents de l’agrupació
sardanista que no es va publicar la notícia al web i creiem que era prou rellevant.
Hem d’aprofitar aquesta via d’informació més enllà de la institucional, ja que s’ha escollit
també fer informació de l’activitat que les entitats fan a Torelló.
6.7
Una segona qüestió era la del carrer dels Artesans, que ja ha apuntat el grup d’iniciativa.
S’hauria de donar solució, perquè és una mica frustrant que en un equipament municipal
hi entrin més d’una vegada i en les circumstàncies en què es fa i més comptant quins són
els usuaris que fan servir aquest equipament.
6.8
Jardins de Can Parrella: són uns espais que hem volgut obrir i que se’ls dóna la
importància que tenen, amb la centralitat que suposa com a espai verd per passejar-hi,
per estar-hi... fa temps que hi ha unes pintades que són bastant lamentables, algunes de
caràcter xenòfob i algunes altres obertament de caràcter nazi. Creiem que un espai com
aquest, en què hi ha població de totes les edats, no s’ha de mantenir en l’estat en què
estan les parets de l’edifici de Can Parrella i pregaríem que s’hi faci una actuació que no
doni una imatge de degradació tan important, en un espai –com he dit abans- tan
central per a Torelló.

Respon el Sr. Santi Vivet:
Aquests jardins és una mica complicat controlar tothom que hi entra; a part de les pintades hi
ha la caseta del jardiner: deu fer uns quinze dies que vàrem tapiar les portes; l’endemà ja eren
rebentades; ara les hem tapat amb obra i, a més, hem posat malla electrosoldada darrere les
plantes, perquè no hi puguin entrar. Aquestes pintades sabem qui són; estem pendents d’avisar
que vinguin a treure-ho, perquè quan venen procurem treure’n uns quants, perquè cada vegada
que venen ens cobren el desplaçament; però les traurem, Jordi!

Sr. Jordi Casals:
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Jo el que em plantejaria, en la mesura del possible, és fer intervencions de xoc. Quan hi
ha pintades, criden més pintades; si es fa un manteniment de xoc, jo crec que en llocs
puntuals i centrals socialment de Torelló, com pot ser l’edifici de Can Parrella a la part dels
jardins, jo crec que s’ha de mantenir en les millors condicions possibles i no guanyar
temps, perquè si no, el deteriorament serà més gran. Hi ha diferents experiències que, si es
fa aquest manteniment de xoc continuat, al final es desmoralitza el que hi està actuant.
Òbviament que també s’ha de buscar qui ho fa i poder establir un sistema, perquè no
pugui realitzar-se, però jo crec que aquest manteniment de xoc hauria de ser, si més no,
plantejat per l’equip de govern.

7/ INFORMACIONS:
SR. JAUME VIVET:
7.1
Informar que el camí que va de Torelló a la Casa de l’Hora, hi havia un pont molt estret a
la casa que es diu Mas Boixader; amb en Lluís vàrem estar empaitant tot l’any passat el
Consell comarcal per veure què ens hi podia fer; ens deien que no hi havia diners i
aquest any, arran d’una reunió que es va fer amb els alcaldes de la Vall del Ges, Orís i el
Bisaura, es va aconseguir poder parlar amb aquesta gent i el resultat és que, tot i que
Torelló no és un municipi de muntanya i que no ens pertocarien aquestes ajudes, ens
col·laboren amb el 50% del cost de l’eixamplament d’aquest pont; l’hem eixamplat uns
dos metres, s’hi ha posat una viona i ha quedat un punt que els camions de bestiar
gairebé no passaven i ara es passa bé.
SR. LLUÍS BASSAS:
7.2
Aquests dies estem fent les últimes accions pel tema de la Llei de Barris, que s’ha
d’aprovar la seva presentació el proper dilluns, dia 4 a la Junta de Govern per a la seva
posterior ratificació.
Avui hem tingut una de les reunions de l’equip que més o menys hi hem estat treballant.
La llàstima és que el temps ens apressa massa i estem mirant si en un parell de dies ho
podem deixar acabat definitivament. Ja està molt avançat; les accions pràcticament
estan decidides i esperem que en dos o tres dies puguem acabar de discutir i deixar-ho
plantejat, però pensem que la setmana vinent, el més tard, ja es presentarà
definitivament per a la seva aprovació, perquè, segons diuen, el mes de juny ja ens ha
de donar resposta sobre si aquesta vegada entrem a la Llei de Barris.
Els detalls, tots els grups els coneixeu perfectament, perquè hi heu estat treballant i sabeu
fins on es fan les actuacions i el que està previst.
La setmana passada es va fer la segona i última reunió participativa ciutadana al
Cirvianum; aquesta vegada, en lloc de 60 i escaig persones, n’hi va haver 52-53, però en
canvi va venir jovent que l’altra vegada no havia vingut i que va participar activament
en un dels grups de treball que es va fer.
Això s’ha avançat i la setmana vinent ho hem de presentar i hem d’esperar que aquesta
vegada ens diguin que si i ho puguem tirar endavant.
SR. MARC FONTSERÈ:
7.3
Si ho recordem, al ple de juliol de 2008 vàrem aprovar el pacte d’alcaldes europeus per
a la sostenibilitat. Aquest pacte tenia quatre vints; eren que l’any 2020 ens
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comprometíem a emetre un 20% menys de gasos contaminants; essent un 20% més
eficients; i u 20% de la nostra despesa energètica havia de ser en energia renovable.
En aquell moment ens vàrem comprometre a tenir a punt una diagnosi, en el termini
d’un any i un pla d’actuació per tot aquest temps. Fins ara hem estat fent aquesta
diagnosi i en aquests moments, en breu disposarem d’un pla d’acció que, tal com em
vaig comprometre en aquell mateix ple l’hauríem de validar i fer entre tots; de moment,
aquest pla l’ha fet l’agència de l’energia d’Osona, juntament amb l’empresa a qui s’ha
adjudicat l’estudi i la Diputació i els tècnics municipals. Ara es tractaria que ens el
presentin, que el validem, que fem modificacions o no. Sapigueu que al llarg d’aquest
mes de maig us convocarem.
I també donar resposta al que també se’m va demanar en aquell ple i que era que no
fos un pacte de paper mullat. No ho és; estem complint els passos, com ha de ser i en
aquest mes veurem el que es pot fer.
Ens ha sorprès una mica la diagnosi: es veu que el 50% de les emissions que fem,
provenen de l’enllumenat públic i, a més, és complicat d’arreglar-ho, perquè ens diuen
que tenim un enllumenat públic prou eficient, que hi hem invertit bastant aquests últims
anys i que dins del rang de municipis estem molt bé; per tant, hi haurem de posar molta
imaginació per reduir un 20% quan aquest concepte tan important el tenim bé. I una
altra cosa que també ens hem de felicitar, és que ens han comentat que també
estudien el nivell de transport de residus per dins del municipi i també ens han comentat
que el nivell de reciclatge de les nostres deixalles és dels més alts; ho sabíem del 2004 i
continuen essent dels més alts; és important saber que estem fent la feina bé.
SRA. FLORA VILALTA:
7.4
Informar que l’exposició sobre el respecte que vàrem inaugurar la setmana passada ha
estat una exposició molt reeixida, que també hi ha hagut força gent que l’ha visitat
aprofitant aquestes dates de Sant Jordi, de les setmanes culturals, i dir que tant la
regidoria com la xarxa del debat educatiu, ens sentim orgullosos del treball que s’ha fet i
també de la participació que hi ha hagut de tots els centres educatius de Torelló i, tal
com deia en el moment de la seva inauguració, aquest material que han elaborat els
alumnes ens servirà, perquè la xarxa i la regidoria elaborin un material pedagògic i
educatiu que sigui vàlid per continuar treballant el valor del respecte, no només a
l’escola, si no també a dins de les famílies; crec que és un valor important a tenir en
compte, perquè, com aquí hem pogut veure, en alguna intervenció, el respecte a les
coses i el respecte a l’entorn –apuntava en Jordi- moltes vegades no és el que més
practiquem tots plegats.
7.5
També dir-vos que els propers dies 12, 19 i 26 ens he acollit a un programa que es diu
“créixer amb tu” que organitza la conselleria d’acció cívica i ciutadania; que està
adreçat a pares i mares que tenen fills entre 0 i 18 mesos i es tracta de temes educatius
adreçats únicament i exclusiva a famílies que tenen fills d’aquestes edats. A la tardor es
farà també adreçat a famílies que tinguin fills entre 18 i 36 mesos. Es farà a la sala d’actes
de Gestiomat i farem la difusió des d ela pròpia regidoria, però també utilitzant tots els
mitjans de difusió de què disposa l’ajuntament, com és el web i els mitjans del setmanari
Torelló i altres.
Les places són limitades i, per tant, hi haurà inscripció i esperem que aquests tallers ajudin
a l’educació d’aquesta mainada petita.
SR. MIQUEL FRANCH:
7.6
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Vull informar de la visita de la setmana passada de la Consellera de treball, Sra. Mar
Serna; alguns de vosaltres ja hi vàreu ser presents. Penso que va ser positiu; en primer lloc,
que l’ajuntament de Torelló poguéssim parlar amb la conselleria i explicar-li quina era la
situació del moment a Torelló i també possibles actuacions a fer de cara al futur, que
concretarem en diferents entrevistes que farem amb directors generals de diferents
departaments de la conselleria de Treball. Penso que va ser positiu, també, el fet que
poguéssim mantenir una reunió amb els alcaldes dels municipis que formen part del
consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura i en principi, també sembla que hi haurà
possibilitat de poder concretar algun tipus de col·laboració. En el que seria el consorci
vàrem plantejar tirar endavant aquesta empresa d’inserció i també és possible que
arribem a acords de col·laboració pel que fa a la formació, teòrica i pràctica, a les
persones que treballaran a la nova residència que el consell comarcal construirà a
Torelló. Per cert! En referència a aquest tema, voldria felicitar el Consell comarcal,
perquè ja hi ha una part de recursos molt important que ja és a disposició del consell
comarcal en aquests moments i amb la cessió del sòl que es farà –suposo- el mes vinent
en aquest ple, acabarà de disposar dels recursos econòmics necessaris per iniciar la
construcció de la residència.
Esperem que a partir d’aquesta visita puguem concretar diferents actuacions amb el
Departament, que fan falta a Torelló i a moltíssimes poblacions de Catalunya i penso
que la consellera va entendre perfectament quines eren les prioritats que nosaltres
marcàvem i esperem poder-ho concretar més endavant.
Moltes gràcies i fins el proper ple.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

