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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 25 DE MAIG DE 2009:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
06/2009
ordinari
25 de maig de 2009
de les 20:04 a les 21:38
Sala de plens de la casa de la vila

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

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

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

2on. Tinent d’alcalde

Pere Galobardes i Molera

PSC-PM

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

Excusa la seva assistència:
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1/ APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
1.1.- APROVACIÓ, DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS:
S’aproven per unanimitat dels assistents, les actes núms. 04/2009 i 05/2009, corresponents
a les sessions: ordinària del dia 27 d’abril de 2009 i extraordinària urgent del dia 11 de maig
de 2009 i amb les modificacions que es fan constar a continuació, aprovades a proposta
de la Sra. Montse Ayats:
A l’acta del dia 27 d’abril de 2009, rectifica a la pàgina 13 de l’esborrany, en la seva
primera intervenció que hi consta, on diu: “Una cosa fa referència a just i l’altra cosa...”,
ha de dir: “Una cosa fa referència a ajuts i l’altra...”
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I a l’acta del dia 11 de maig de 2009, Es va fer referència en diverses ocasions a la zona
del “xiringuito” de la zona esportiva i per qüestions lingüístiques ha estat traduït per
“quiosquet”; demana la Sra. Ayats que consti en acta tal com es va esmentar, atès que
és el nom pel qual es coneix vulgarment.
Així, doncs, es modifica “quiosquet” per “xiringuito” a la pàgina 4, segon paràgraf; a la
pàgina 7, també segon paràgraf; i a la pàgina 9, intervenció de la Sra. Ayats.

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
2.1.- ACORD SOBRE ADHESIÓ A LA INICIATIVA DEL MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA
DE CATALUNYA (mNACTEC) D’INCLOURE LA TORNERIA VIDAL DINS DELS 150 ELEMENTS DEL
PATRIMONI INDUSTRIAL DE CATALUNYA:
PROPOSTA D’ACORD:
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) és una institució
museística que depèn del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya.
L’objectiu general del mNACTEC és fomentar el coneixement de la història de la ciència,
de la tècnica i del procés d’industrialització de Catalunya, així com també dels processos
productius a la societat.
Per aconseguir aquest objectiu general el museu es planteja entre altres objectius
específics l’adquisició, conservació i restauració dels béns científics i tècnics del passat i
del present, tant del patrimoni moble (objectes, eines, màquines) com del patrimoni
immoble (edificis i construccions). En aquest darrer sentit el mNACTEC ha volgut estendre
la seva acció pel territori i ha creat una xarxa territorial temàtica de museus industrials i
tècnics composada per vint-i-cinc museus anomenada Sistema Territorial del mNACTEC
(STmNACTEC) en la que cada un d’ells tracta un sector industrial diferent.
La Comissió de directors del STmNACTEC va iniciar l’any 1994 una campanya de difusió
dels elements més importants del patrimoni Industrial de Catalunya aprovant un primer
llistat dels 75 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya que posteriorment s’amplià a
100 elements.
A dia d’avui, transcorreguts deu anys de la darrera actualització, s’ha considerat
convenient actualitzar i incorporar un altre grup d’elements del patrimoni industrial al llistat
esmentat. En aquest sentit la comissió de Directors del STmNACTEC ha seleccionat 50 nous
llocs productius i tècnics entre els quals considerant l’interès històric, patrimonial, científic i
tecnològic, hi figura la Torneria Vidal, ubicada al carrer de la Pau núm. 12-14 del municipi
de Torelló.
Atès que l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial
(AMCTAIC) aprovarà definitivament en un ple extraordinari la llista dels “150 elements del
patrimoni Industrial de Catalunya”.
Atès que el mNACTEC ha demanat l’adhesió del municipi de Torelló a aquesta iniciativa
mitjançant un acord de Ple o de Junta de Govern.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, es proposa
al ple, l’adopció dels acords que segueixen:
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Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi de Torelló a la iniciativa del Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) d’incloure dins els 150 elements del Patrimoni
Industrial de Catalunya a la Torneria Vidal ubicada al carrer de la Pau núm. 12-14 de
Torelló.
Segon.- Sol·licitar al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) que
inclogui també dins dels 150 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya, l’annex a la
Torneria Vidal, antiga casa de l’encarregat, que properament serà de propietat de
l’Ajuntament de Torelló.
Tercer.- Notificar aquest acord al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC) i al Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
A nosaltres ens sembla molt bé que s’incorpori un element del nostre patrimoni, que ja
vàrem classificar com a bé cultural d’interès local quan vàrem fer el catàleg; que
s’incorpori entre els 150 elements del patrimoni industrial protegit de Catalunya. Ens
sembla que és molt important, perquè això servirà per difondre i posar en valor el museu
de la torneria i evidentment és una de les responsabilitats que tenim com a ajuntament, la
de promoure tant la conservació, com la difusió del nostre patrimoni i per això ens sembla
molt positiu que es tiri endavant aquesta proposta feta pel Museu de la Ciència i la
Tècnica de Catalunya.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo voldria fer una referència a la proposta i demanaria que s’hi faci un afegit, perquè
resulta que avui, a més, aprovarem un conveni en què passarà a ser de propietat
municipal una vegada s’hagin fet les correccions urbanístiques corresponents, el que es
coneix com a “casa de l’encarregat” del mateix lloc. Per tant, jo afegiria un punt en què
es faci constar la predisposició de l’ajuntament de Torelló, per tal que també s’incorpori
com a element de patrimoni industrial, que de fet ho és, però encara no és de la nostra
propietat i avui es donarà el primer pas per tal que sigui així.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
ACORD:
El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) és una institució
museística que depèn del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya.
L’objectiu general del mNACTEC és fomentar el coneixement de la història de la ciència,
de la tècnica i del procés d’industrialització de Catalunya, així com també dels processos
productius a la societat.
Per aconseguir aquest objectiu general el museu es planteja entre altres objectius
específics l’adquisició, conservació i restauració dels béns científics i tècnics del passat i
del present, tant del patrimoni moble (objectes, eines, màquines) com del patrimoni
immoble (edificis i construccions). En aquest darrer sentit el mNACTEC ha volgut estendre
la seva acció pel territori i ha creat una xarxa territorial temàtica de museus industrials i
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tècnics composada per vint-i-cinc museus anomenada Sistema Territorial del mNACTEC
(STmNACTEC) en la que cada un d’ells tracta un sector industrial diferent.
La Comissió de directors del STmNACTEC va iniciar l’any 1994 una campanya de difusió
dels elements més importants del patrimoni Industrial de Catalunya aprovant un primer
llistat dels 75 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya que posteriorment s’amplià a
100 elements.
A dia d’avui, transcorreguts deu anys de la darrera actualització, s’ha considerat
convenient actualitzar i incorporar un altre grup d’elements del patrimoni industrial al llistat
esmentat. En aquest sentit la comissió de Directors del STmNACTEC ha seleccionat 50 nous
llocs productius i tècnics entre els quals considerant l’interès històric, patrimonial, científic i
tecnològic, hi figura la Torneria Vidal, ubicada al carrer de la Pau núm. 12-14 del municipi
de Torelló.
Atès que l’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial
(AMCTAIC) aprovarà definitivament en un ple extraordinari la llista dels “150 elements del
patrimoni Industrial de Catalunya”.
Atès que el mNACTEC ha demanat l’adhesió del municipi de Torelló a aquesta iniciativa
mitjançant un acord de Ple o de Junta de Govern.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis a les Persones, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer.- Aprovar l’adhesió del municipi de Torelló a la iniciativa del Museu de la Ciència i
de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) d’incloure dins els 150 elements del Patrimoni
Industrial de Catalunya a la Torneria Vidal ubicada al carrer de la Pau núm. 12-14 de
Torelló.
Segon.- Notificar aquest acord al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC) i al Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges.
Tercer.- Sol·licitar al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) que
inclogui també dins dels 150 elements del Patrimoni Industrial de Catalunya, l’annex a la
Torneria Vidal, antiga casa de l’encarregat, que properament serà de propietat de
l’Ajuntament de Torelló.
2.2.- ACORD SOBRE LA REVOCACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SUBSCRIT AMB
L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT:
ACORD:
En data 24 de novembre de 2008 el Ple va aprovar l’aprovació d’un conveni de
col·laboració per a la realització de l’encàrrec de prestació de serveis de protecció de
la salut entre l’Agència de Protecció de la Salut i l’Ajuntament de Torelló
En data 17 de febrer de 2009 l’Agència de Protecció de la Salut ens va retornar signat el
conveni amb unes rectificacions que una vegada comprovades són correctes.
Vist el dictamen de la comissió informativa de serveis a les persones, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
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Primer.- Revocar el conveni de col·laboració per a la realització de l’encàrrec de
prestació de serveis de protecció de la salut entre l’Agència de Protecció de la Salut i
l’Ajuntament de Torelló, aprovat pel Ple del dia 24 de novembre de 2008.
Segon.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
2.3.- ACORD PER L’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 D’ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
ACORD:
Atès que amb data 25 de març per part del tècnic d’educació assenyalà i informà la
necessitat de realitzar la contractació de la gestió del servei públic de l’Escola d’Arts
Plàstiques de l’Ajuntament de Torelló mitjançant la modalitat de concessió, de
conformitat amb el reglament del servei aprovat en la sessió plenària celebrada en data
de 30 de març de 2009.
Donada les característiques 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, 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 a 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.
Vist el dictamen de la Comissió informativa de serveis a les persones, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió del servei
públic d’Escola d’Arts Plàstiques mitjançant la modalitat de concessió, convocant la
seva licitació.
SEGON. Autoritzar, en quantia de 13.000 euros, la despesa que aquest Ajuntament
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destina a la contractació des del mes de setembre al mes de desembre de l’any 2.009.
TERCER. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que regirà el contracte de gestió del servei públic d’Escola d’Arts Plàstiques de
l’Ajuntament de Torelló 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 en el termini
de 20 dies hàbils 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 hàbils es puguin
presentar les proposicions que s’estimin pertinents.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
En relació a aquest tema i cada vegada que hem anat aprovant documents o tràmits
relacionats amb l’escola d’arts plàstiques, pensem que és important que aquesta nova
licitació, conjuntament amb la nova ubicació prevista per ben aviat, serveixin per donar
un impuls a l’escola d’arts plàstiques que bona falta li fa; hem d’aconseguir –tal com
dèiem- atraure més alumnat i tal com vàrem dir al ple en què es va aprovar el reglament,
és fonamental que es treballi per tal que esdevingui l’escola de referència, no només del
nostre poble, si no de l’entorn més pròxim i natural que és la Vall del Ges, Orís i Bisaura.
Estem convençuts que això és possible i que s’ha de treballar en aquest sentit i esperem
que així serà.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.

3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
3.1.- ACORD, SOBRE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE LA PARCEL.LA SITUADA A L’ÀMBIT DEL PLA
PARCIAL “LA CREU I”, AMB ACCÉS DES DE LA PERLLONGACIÓ DEL CARRER NOU I DES DE LA
RONDA DEL PUIG, A FAVOR DE LA FUNDACIÓ HABITATGE I SERVEIS OSONA I DESTINADA A
LA CONSTRUCCIÓ D’UNA RESIDÈNCIA PER A LA TERCERA EDAT.
ACORD:
Vist l’informe de Secretaria en relació a la legislació aplicable i el procediment que cal
seguir.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics municipals en relació a les característiques del bé
immoble que se cedeix i la seva valoració i pertinença a un pla d’ordenament.
Vist l’informe d’Intervenció en relació amb el valor que el bé immoble suposa del valor
dels recursos ordinaris del pressupost.
Vist que en data 3 de març de 2009 es va publicar l’anunci de l’expedient de
desafectació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 53 Annex I i al diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5331, de data 4 de març de 2009 i es va
exposar durant trenta dies en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament sense que es
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presentessin al·legacions de cap mena.
Vist que s’ha efectuat la tramesa de l’expedient al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya per al seu coneixement.
Vist el que disposen els articles 211 i 212 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 41, 49
i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni
dels ens locals de Catalunya,
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda, Règim
Interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents i,
en tot cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- CEDIR gratuïtament a favor de la FUNDACIÓ HABITATGE I SERVEIS OSONA, el
domini de la finca amb qualificació com a bé patrimonial, inscrita en l’Inventari municipal
de Béns que en aquests moments està en fase de confecció, quina inscripció i descripció
és la següent:
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’ajuntament de Torelló en el registre de la
propietat número dos, al tom 2292, llibre 288, foli 186, finca número 10420.
Descripció: “URBANA. FINCA NÚMERO QUARANTA-TRES. Parcel.la de terreny,
situada al municipi de Torelló, de forma rectangular. La superfície total de la finca
és de quatre mil sis-cents seixanta-sis metres quadrats; TERMEJA: al Nord, en línia
de quaranta-vuit metres seixanta centímetres aproximadament, amb la finca
número 3 descrita anteriorment; a l’Est, en línia de noranta-sis metres
aproximadament, amb el carrer Nou; al Sud, en línia de quaranta-vuit metres
seixanta centímetres aproximadament, amb la finca número dos, descrita
anteriorment; a l’Oest, en línia de noranta-sis metres aproximadament, amb la
ronda del Puig. La seva qualificació urbanística és d’equipament públic.”
Segon.- La parcel·la objecte de la cessió s’ha de destinar a residència per a la tercera
edat mitjançant la seva construcció i ús per a tal finalitat.
A tals efectes si la parcel·la cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de
cinc anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents, el bé
objecte de cessió revertirà de forma automàtica de ple dret a favor de l’Ajuntament
cedent, en els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals a Catalunya,
Tercer.- La construcció de l’equipament i la seva gestió a què fa referència aquest acord
podrà ser dut a terme per la pròpia Fundació Habitatge i Serveis Osona o per un tercer
mitjançant qualsevol negoci jurídic sempre que la propietat del bé es mantingui a favor
de la Fundació Habitatge i Serveis Osona
Quart.-. Totes les despeses i impostos que derivin d’aquesta escriptura, fins a la inscripció
al Registre de la Propietat, que s’hi considera inclosa, seran de càrrec de la part
cessionària, incloent-hi l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, si se’n meritava.
Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del centre
assistencial gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, i en les Ordenances Fiscals Municipals.
Cinquè.- Es faculta a l’Alcalde

per a la signatura de la documentació que sigui
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necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.
Sisè.- Notificar aquesta resolució la FUNDACIÓ HABITATGE I SERVEIS OSONA per tal de
procedir a elevar la cessió esmentada a escriptura pública.
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
En referència a aquest tema, voldria dir un parell o tres de coses; en primer lloc, felicitar el
Consell comarcal, perquè quan va crear aquesta fundació, un dels seus objectius, entre
d’altres, era que a la Comarca d’Osona hi havia una necessitat de places residencials; el
Consell Comarcal va ser sensible a aquesta situació important i un dels objectius d’entre
els que té aquesta Fundació, és crear dues noves residències per a la gent gran a la
comarca d’Osona. Reitero la meva felicitació al Consell comarcal per aquesta iniciativa;
en segon lloc, pel fet que una d’aquestes dues residències s’ubicarà a Torelló i avui
donem l’últim pas per tal que a partir d’avui es puguin fer les gestions necessàries per tal
que a Torelló tinguem una segona residència, d’àmbit no solament municipal, si no que
serà supramunicipal. L’objectiu és que una vegada es creï la segona, d’aquestes dues
residències una agafaria més aviat Osona nord i l’altra, Osona sud.
En definitiva: un total de 200 places entre les dues residències; 100 a Torelló, absolutament
necessàries a la comarca d’Osona i absolutament necessàries en la situació de
necessitat assistencial que hi ha en aquests moments. Tots sabem que residències
públiques a la Comarca no n’hi ha cap i per primera vegada en tindrem dues, la primera
a Torelló.
En segon lloc, també felicitar el Consell comarcal per la gestió que han fet per al
finançament, que és molt important; si no hi ha recursos econòmics no es pot tirar
endavant un equipament d’aquest tipus i el Consell comarcal l’ha trobat.
A partir d’avui, i amb la cessió que estem fent, el Consell comarcal seguirà amb els passos
següents: acabar de concretar el projecte bàsic; la M. Àngels Casals hi està treballant i
assisteix a les diferents reunions que es fan en aquest sentit i també en Lluís Bassas.
Una residència amb 100 places genera una necessitat de servei que es quantifica en uns
treballadors i treballadores i també en aquest cas s’ha arribat a un acord amb el consell
comarcal per tal que l’ajuntament de Torelló pugui fer tot el treball de formació, tant
teòrica com pràctica, per a les persones que de cara al futur han d’ocupar els llocs de
treball d’aquesta residència, que estaran entre els 70 i 80 llocs de treball. El Consell
comarcal ens donarà un llistat per saber exactament quins llocs, tot i que ja es va
concretar en el projecte bàsic: auxiliars, responsables d’infermeria, manteniment, ... a
partir d’aquí, tot i que ja ho sabeu, però és important tornar-ho a dir, s’ha arribat a un
acord amb el Departament de Treball per tal que es pugui fer aquesta formació
específica per aquestes persones i l’Ajuntament de Torelló disposarem dels recursos per
fer-ho. Penso que és una bona notícia i més en aquests moments; sabem que el sector
serveis està generant ocupació –aquest és un exemple- i si aquesta ocupació i aquests
serveis són públics, encara molt millor.
Reitero les felicitacions al Consell i també a l’Ajuntament, per haver estat a l'aguait i per
haver cedit aquests 6.000 metres quadrats, perquè segurament que hi havia altres
ajuntaments que també en tenien ganes, però nosaltres hem tingut la sort i l’avantatge
de disposar d’un equipament molt important a La Creu I, que vàrem posar a disposició
del Consell comarcal immediatament.
VOTACIÓ:
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3.2.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA DESAFECTACIÓ DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC A
PATRIMONIAL DE L’IMMOBLE SITUAT AL CARRER MAS TORRA, 86 A 124.
ACORD:
Vist que data 31 de març de 2009 es va emetre informe de Secretaria en relació amb el
procediment i la legislació aplicable per a dur a terme la desafectació de la parcel·la
situada al carrer Mas Torra, números 86-124 i d’aquesta localitat, per a la seva cessió a la
Generalitat de Catalunya, amb la finalitat d’ampliació de l’IES Cirvianum de Torelló.
Vist que en data 8 d’abril de 2009 es va publicar l'anunci de l’expedient de desafectació
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm.84 i es va exposar durant vint dies
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament sense que es presentessin al.legacions de cap
mena.
Vist el que disposen els articles 22.2.l), 47.2.n) i 81 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local; els articles 204 i 205 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els
articles 20 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, Règim interior
i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la desafectació de la parcel·la situada al carrer Mas Torra, números
86-124 i d’aquesta localitat, per a la seva cessió a la Generalitat de Catalunya, amb la
finalitat d’ampliació de l’IES Cirvianum de Torelló i que passa de ser un bé de domini
públic a bé patrimonial.
Segon.- Anotar en el Llibre Inventari de Béns de la Corporació l’alteració de la
qualificació jurídica que ha sofert el bé immoble, i traslladar al Registre de la Propietat,
perquè procedeixi a deixar constància d’aquest canvi mitjançant els corresponents
assentaments o anotacions registrals.
Tercer.- FACULTAR a l’Alcalde, perquè subscrigui els documents que siguin necessaris a
l’efecte de l’execució dels precedents acords.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Voldria un aclariment en relació a aquest tema: què vol dir quan parlem d’ampliació de
l’IES Cirvianum? Vol dir més espai verd, o espai d’ús lúdic o és espai edificable? O estem
dient d’ampliar l’IES Cirvianum? Nosaltres tenim entès que està quedant petit per si s’hi vol
fer un cicle formatiu de grau superior o un batxillerat artístic, com plantejava l’alcalde
l’altre dia en la inauguració del Fortià Solà i, per tant, entenem que calen nous espais, i
nosaltres volem saber la destinació d’aquest espai i també quan es parla d’ampliació de
l’IES, si estem parlant d’això que jo parlava o d’ampliar les línies de secundària. Si fos així,
en el cas de secundària, des del nostre grup considerem que s’hauria de pensar
seriosament en un segon IES i evidentment ubicat en un altre espai del poble.
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SR. MIQUEL FRANCH:
La cessió que estem fent de 2.300 m² és per ampliació de l’institut, tant per edifici com per
zona no edificable. Com molt bé saps, Montse, quan es fan aquestes cessions –i més si és
terreny d’equipament i encara més si és per un institut- s’ha de tenir en compte les dues
coses. Objectiu: ja sabem que venen tots els nois i noies de la Vall del Ges i del Bisaura a
partir de batxillerat, en el cas del Bisaura i és necessari tenir més cicles formatius –en això
ja hi està treballant la regidoria d’educació i espero que aviat puguem donar una bona
notícia en aquest sentit- i també estem treballant en el tema del batxillerat artístic. Per
tant, penso que aprofitem una bona oportunitat, que ens brinda la possibilitat de disposar
–es va negociar quan es va fer el Pla Parcial el Castell I-, de situar zona d’equipament al
costat de l’Institut, que ara podem cedir per fer aquesta ampliació. S’ha parlat amb els
Serveis Territorials d’Educació per exposar-los que l’Ajuntament prendria aquest acord i els
ho notificarem per tal que comencin a estudiar quan es pot fer aquesta ampliació i quins
altres cicles formatius es podran fer.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3.3.- PROPOSTA D’ACORD, SOBRE UNA MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DEL
BATXILLERAT NOCTURN A VIC.
PROPOSTA:
El batxillerat nocturn s'estableix per als estudiants que volen formar-se i obtenir la titulació
post-obligatòria de batxillerat i que ho han de compaginar amb el treball. Així doncs, el
batxillerat nocturn és una peça clau en la conciliació formativa i laboral i enllaça en la
filosofia de la societat en formació continuada.
El batxillerat nocturn que s'imparteix a la ciutat de Vic també és un element d'equilibri
territorial que dona cobertura als alumnes de la comarca d'Osona i del Ripollès.
Davant la voluntat del Departament d'Educació de suprimir el batxillerat nocturn
presencial a la ciutat de Vic, derivant aquesta formació a ciutats com Manresa o
Granollers o bé a la formació estrictament no presencial, oblidant que la formació no
presencial és un complement a la presencial i no una alternativa:
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior
i seguretat, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal,
proposa que el Ple Municipal de Torelló acordi:
1er. Donar suport i sumar-se a l'acord de Ple de l'Ajuntament de Vic pel manteniment del
batxillerat
nocturn
presencial
a
la
ciutat
de
Vic.
2on. Fer arribar aquests acords a l'Ajuntament de Vic, al Consell Comarcal d'Osona, a la
Delegació Territorial del Departament d'Educació de la Catalunya Central i al
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
INTERVENCIONS:
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SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana presentem aquesta moció, donats els anuncis que ha fet el
Departament d’Educació en un primer moment, en el sentit que desapareixeria el
batxillerat nocturn presencial a la ciutat de Vic, que dóna cobertura a la Comarca
d’Osona i el Ripollès, cosa que ha preocupat a molta gent, hi ha hagut una gran
mobilització a la comarca d’Osona i sembla que últimament hi ha hagut algun tipus de
plantejament del Departament d’Educació, que podria indicar que es podria anar cap a
una altra banda, però com que no és una proposta en sòlid i nosaltres el que creiem és
que si es vol fer un replantejament del que seria el batxillerat nocturn en la seva globalitat,
perquè no tindria, per nosaltres, sentit, que no hi hagués un procés transitori, que pogués
desaparèixer la possibilitat d’una presencialitat del batxillerat nocturn a la ciutat de Vic i
deixar sense cobertura els ciutadans d’altres territoris com abans he esmentat i aquesta
moció el que proposa és donar suport a l’acord que va prendre l’Ajuntament de Vic per
unanimitat de tots els grups, perquè es mantingui la presencialitat del batxillerat nocturn a
la ciutat de Vic.
SRA. MONTSE AYATS:
Com que no era al ple i no he tingut accés a l’acord: l’acord que votem... és a dir, a què
donem suport exactament? A què es mantingui el batxillerat nocturn presencial?
SR. JORDI CASALS:
Exacte, és això: mantenir la presencialitat del batxillerat nocturn.
SRA. MONTSE AYATS:
Jo crec que hagués estat bé que com a Torelló haguéssim fet la nostra pròpia moció. En
tot cas si que donarem suport a aquesta, perquè entenem des d’Iniciativa Ciutadans del
Ges que lamentem l’actitud d’aquest Departament d’Educació amb un govern que ha
fet bandera de la territorialitat i que ha defensat la necessitat o l’interès i la riquesa
d’aquesta territorialitat i propostes com aquesta d’eliminar el batxillerat ens sembla que
no fan precisament avançar en el tema de la territorialitat i, a més, en temes com
l’educació i també en salut, entenem que es tracta de serveis bàsics i que no s’hauria de
valorar la continuïtat d’aquests serveis només en termes de pocs usuaris i menys encara si
parlem de territori, perquè llavors si que cada vegada tenim menys possibilitats com a
territori de tenir determinats serveis.
Ens sembla que el batxillerat nocturn de Vic compleix una funció clara per a la nostra
comarca i, per tant, també per al nostre municipi; és un recurs que ja existeix, que té uns
espais i que té uns professionals, que no són exclusius del recurs i, per tant, estan
compartits amb altres recursos i, per tant no deu ser un problema de costos i si fos un
problema de costos caldria veure aspectes de racionalització, però no de cap manera
justificar el tancament i, a més a més, tal com hem pogut comprovar en diferents mitjans,
en aquests moments hi ha uns 40 estudiants que s’han interessat per fer primer curs en
aquest centre.
Una altra qüestió també important per a nosaltres, és que l’ensenyament virtual –o no
presencial- demana uns coneixements i una formació que no sempre tenen els estudiants
que volen cursar batxillerat per una qüestió d’edat, d’hàbits i, a més, és un ensenyament
que pressuposa que tots estem connectats a la xarxa i això, avui per avui, probablement,
per a tots els que estem en aquesta sala probablement si que és així, però no
necessàriament en moltes famílies i en molts estudiants que poden ser usuaris d’aquest
servei.
I ens sembla que la proposta que s’ha fet sobre que en els punts de suport hi hagi
professionals –que de fet és el mateix IES- de suport, no ens sembla una bona mesura,
perquè ja s’ha aplicat en altres municipis i ens sembla que aquesta no ha de ser la funció
dels punts de suport.
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Per tant, esperem que el Departament d’educació rectifiqui en aquest tema i que
d’alguna manera mantingui la continuïtat del batxillerat nocturn a Vic.
SRA. FLORA VILALTA:
En nom de l’equip de govern, avanço que nosaltres no donarem suport a aquesta
proposta que ha presentat Esquerra Republicana; nosaltres entenem que en política el
que s’ha de fer és tenir coherència i volem ser coherents en aquest aspecte: el que es
vota al territori també s’ha de votar al Parlament de Catalunya i, per tant, tal com ha
passat en molts altres IES del nostre país, de Catalunya, i que no ha tingut el suport ni
d’Esquerra ni d’Iniciativa. Creiem que nosaltres no podem entrar en aquesta venda de
fum, o en aquesta venda de brindis al sol. El Departament ha fet un estudi exhaustiu, a tot
el país i el que està presentant en aquests moments, tal com ja va passar el curs passat
durant l’època de preinscripció, alguns que no eren sostenibles ni viables, i que, per tant,
això també perjudicava en certa manera els propis usuaris, perquè no es pot tenir un
claustre sencer per poder atendre aquests alumnes, es va decidir col·locar un punt IOC i
també un punt d’informació presencial i tutorial.
Això és el que s’està fent en aquests moments; això és en el que està treballant el
Departament. Està treballant conjuntament amb els serveis territorials; amb el propi
institut; crec que les coses estan anant pel bon camí i que, per tant, no estem parlant ni
estem fent demagògia que aquests alumnes quedaran desatesos: aquesta mateixa
experiència que es vol fer a Vic, és la que s’ha fet en moltes altres poblacions; el resultat
d’aquest curs ha estat magnífic; el propi institut té aquest punt de connexió i, per tant, no
estem parlant que hi hagi alumnes que no puguin connectar-se des de casa seva.
Per tant, nosaltres tornem a apel·lar a la nostra coherència; tornem a apel·lar al sentit que
no es pot fer demagògia, perquè entenem que això és una demagògia barata, intentar
fer creure que hi haurà alumnes que quedaran desatesos. Sabem perfectament bé i així
ens ha informat el departament, que tots els alumnes que vulguin estar matriculats,
tindran l’atenció necessària per poder-ho fer. Per a nosaltres, com a grup de govern, tant
a l’ajuntament de Torelló com a la Generalitat de Catalunya, aquesta és una garantia
que això serà així i, per tant, creiem que en aquests moments no ens sumem a aquesta
proposta.
SR. JORDI CASALS:
Primer de tot, en la nostra exposició que hem fet ja parlàvem que si hi havia un
plantejament de modificar el que era el projecte de batxillerat nocturn, el que
demanàvem és que es mantingués aquesta presencialitat, que hi hagués un espai
transitori en què, sobretot els alumnes que volguessin matricular-se de primer de batxillerat
tinguessin el dret de fer-ho presencialment –que sembla que no serà d’aquesta manera-.
Nosaltres entenem que l’IOC –Institut Obert de Catalunya- ha de ser un complement a la
presencialitat i no la seva substitució i, en quant a la demagògia barata: nosaltres no
entrem en la lògica de seguidisme absolut de qüestions de partit, si no que nosaltres
també treballem pel nostre municipi, per la nostra comarca i, si creiem que en algunes
coses hem de ser contradictoris, doncs ho serem i a mi se’m planteja un dubte: no sé si
Convergència i Unió també creu que al Parlament es va vendre fum i si ells no segueixen
–tal com si que fa el partit dels socialistes- si en aquest cas no es fa seguidisme, els seus
plantejaments del partit socialista de Torelló.
SRA. MONTSE AYATS:
Ha parlat de la mateixa experiència d’altres ajuntaments; si, i altres ajuntaments també
s’han queixat, i de tots els colors. A mi em sembla bé que l’equip de govern no doni
suport a la proposta. També em sembla bé que parli de coherència, quan no fa gaire
hem estat amb el cas de les urgències mèdiques i precisament diria que de coherència
amb el que votava el seu partit... per tant, a mi em sembla que com a Iniciativa
Ciutadans del Ges considerem que es tracta d’un error aquí i a altres municipis de
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Catalunya eliminar el batxillerat nocturn, i així ho expressem i així ho manifestem i, en el
cas concret de convergència, si no m’equivoco, ha presentat una proposta al Parlament
en el mateix sentit. Per tant, a mi em sembla que no es tracta de fer demagògia; es
tracta de creure’ns en el territori i de creure en determinats recursos que d’alguna
manera tenen un valor important i, senzillament, hi ha altres grups que ho veuen d’una
altra manera.
SRA. FLORA VILALTA:
Nosaltres insistim que en aquests moments en què l’Ajuntament de Vic va presentar
aquesta proposta han passat molts dies; les coses han canviat, perquè val la pena estar
assabentat de com han canviat les coses. Trobem que està desfasat en el temps;
segurament que l’Ajuntament de Vic té molta més informació i, per tant, els podrà
informar a vostès i, d’altra banda, continuem dient que intentar seguir dient que se
suprimeix el batxillerat nocturn, això no és cert: al batxillerat nocturn se li dóna una
oportunitat, no se suprimeix; se suprimeix d’una manera en què s’ha estat fent durant uns
anys i que segurament ara cal replantejar, perquè en aquests moments, tot el que és la
formació d’adults i el que és la formació professional s’està replantejant des d’un punt de
vista en què moltes vegades no és necessària una assistència presencial continuada, ni
per part de l’alumne, ni per part del professorat. Tenim una universitat que està funcionant
així i jo crec que hem de ser capaços que pugui funcionar també un batxillerat. I per tant,
insistim en què nosaltres no donarem suport, perquè trobem que la proposta ha quedat ja
desfasada.
SR. LLUÍS BASSAS:
La Flora acaba de respondre una mica el que jo volia dir: fer la proposta en aquest
moment, quan resulta que des del Departament s’ha estat treballant i s’han fet accions,
està una mica desfasada. No és que en el seu moment no hi estiguéssim d’acord, però
mentre han anat passant dies i s’han estat adoptant acords i sembla que la cosa va per
aquí i, per tant, nosaltres estem d’acord amb el que ha dit la Flora.
VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació, amb el resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 4, dels regidors i regidora dels grups municipals d’ERC-AM i d’ICVCdG.
Abstencions: 0
Vots desfavorables: 12, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i
de CiU

En conseqüència, la moció no és aprovada per la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació.
3.4.- ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚMERO 3/2009, PER GENERACIÓ DE
CRÈDITS PER INGRESSOS NO TRIBUTARIS.
ACORD:
Expedient número 3/2009, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris
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ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 11 de maig de 2009 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos
no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no es poden
ajornar fins al següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació de nous ingressos no
tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del dret o l’existència
formal del compromís ferm d’aportació.

Número

Partida

Nom

Previsió

1

55000

Concessió
administrativa.
Gestió piscina coberta

12.500,00 €

2

76700

Consorci
Administració
Oberta de Catalunya

39.268,00 €

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

51.768,00 €

c) Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos
Número

Partida

Nom

Consignaci
Proposta
Consignació
ó inicial
d’increment
definitiva

1

102-452-2260000

Bonificacions
tarifes
piscina
coberta mpal.

2

208-121-6260000

Equips
per
processos
d’informació

a

0,00 €

12.500,00 €

12.500,00 €

36.000,00 €

39.268,00 €

75.268,00 €

Totals despeses a finançar: .................................................51.768,00 €

3.

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

4. La Comissió informativa d’hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
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que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior
i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 3/2009 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un
import de 51.768,00 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es
tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamancions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s’han indicat.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3.5.- ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT.

DE

CRÈDITS

NÚM.

4/2009,

MITJANÇANT

Expedient número 4/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 11 de maig de 2009 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
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2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

naus

51.920,00 €

12.500,00 €

39.420,00 €

206-452-1300000 Retribucions
personal
laboral fix d’esports

156.091,14 €

332,64 €

155.758,50 €

301-511-7610000 Transferències
de
capital. Diputació de
Barcelona

49.250,00 €

49.250,00 €

0,00 €

101-451-2020001 Lloguer
carrossaires

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

Consignació
definitiva

62.082,64 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

102-452-2260000 Bonificacions tarifes piscina
coberta mpal.
206-452-4700000 Transferències
Empreses
208-121-6260000 Equips per a
d’informació

Consignació
definitiva

12.500,00 €

12.500,00 €

25.000,00 €

corrents.

0,00 €

332,64 €

332,64 €

processos

75.268,00 €

49.250,00 €

124.518,00 €

Totals altes de crèdits: ..............................................
4.

Proposta
d’alta

62.082,64 €

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

5. La Comissió informativa d’hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
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4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i hisenda, règim
interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres
assistents, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 4/2009 per mitjà de transferències de
crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s'han indicat.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
3.6.- ACORD, SOBRE L’EXEMPCIÓ EN EL PAGAMENT DE LES TARIFES D’ABONAMENT AL SERVEI
DE PISCINES MUNICIPALS.
ACORD:
El Ple de l’Ajuntament del dia 23 de febrer de 2009 va aprovar la proposta de tarifes
presentades per Sport Assistance S.L., que han de ser vigents a partir de l’obertura de les
noves instal·lacions de la piscina coberta municipal aquest any 2009.
Per tal de facilitar l’accés d’alguns dels col·lectius afectats, vist el dictamen favorable de
la comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels setze membres assistents, acorda:
Primer.- EXIMIR del pagament de les tarifes d’abonaments mensuals per edats o
agrupacions familiars a les persones que tinguin una minusvalidesa igual o superior al 33%,
que haurà d’acreditar-se mitjançant la presentació, en el moment de l’alta al servei
municipal de piscina coberta, del certificat de l’Institut Català d’Assistència i Serveis
Socials de la Generalitat de Catalunya.
En cas que l’interessat vulgui deixar d’utilitzar l’esmentat servei resta obligat a notificar-ho
a l’empresa que realitza la gestió de la piscina coberta municipal, a partir del moment
que així ho decideixi. En cas que es detecti que durant el termini d’un mes sencer
l’interessat no ha fet ús de les instal·lacions sense haver-ho comunicat prèviament a
l’empresa gestora, serà donat de baixa l’abonament gratuït automàticament. Sens
perjudici que el pugui tornar a obtenir si decideix tornar a utilitzar el servei.
Segon.- EXIMIR del pagament de les tarifes d’abonaments mensuals per edats o
agrupacions familiars a les persones que hagin d’acompanyar a les persones amb
minusvalidesa, a les que es fa referència en l’apartat primer d’aquest mateix acord, i
que, segons declari el/la metge/sa de capçalera de la persona amb minusvalidesa o la
mateixa resolució de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de
Catalunya, hagin de tenir una persona que en tingui cura en tot moment. Aquest
abonament no tindrà validesa per si mateix, és a dir el titular no hi podrà accedir a nivell
individual, l’accés només li serà permès quan vagi acompanyat de la persona amb
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minusvalidesa. En cas que s’observés, per part de les persones que tenen cura de la
vigilància de la piscina municipal, que l’esmentat acompanyant es desentén de la
persona amb minusvalidesa una vegada s’ha accedit a la instal·lació, a l’acompanyant
li seria retirat l’abonament corresponent, per no destinar-lo a la funció pel qual li ha estat
expedit.
En cas que la persona amb minusvalidesa vulgui deixar d’utilitzar l’esmentat servei
s’entendrà que la baixa afectarà també a l’acompanyant.
Tercer.- BONIFICAR per import de 19,04 € al mes, la tarifa d’adult d’abonaments mensuals
per edats o agrupacions familiars, entès exclusivament a l’abonament ”tot el dia”, a les
persones jubilades a partir de 60 anys fins a 64 anys, que la totalitat de la quantia que
reben en concepte de pensió sigui inferior als 680,00 € mensuals, que haurà d’acreditar-se
mitjançant la presentació, en el moment de l’alta al servei municipal de piscina coberta,
de la/les comunicació/ns anual de la quantia íntegra de la/les pensió/ns mensual
emesa/es per l’Institut Nacional de la Seguretat Social del Ministeri de treball i assumptes
socials.
Quart.- BONIFICAR per import de 7,83 € al mes, la tarifa d’adult d’abonaments mensuals
per edats o agrupacions familiars, entès exclusivament a l’abonament ”tot el dia”, a les
persones jubilades a partir de 65 anys, que la totalitat de la quantia que reben en
concepte de pensió sigui inferior als 680,00 € mensuals, que haurà d’acreditar-se
mitjançant la presentació, en el moment de l’alta al servei municipal de piscina coberta,
de la/les comunicació/ns anual de la quantia íntegra de la/les pensió/ns mensual
emesa/es per l’Institut Nacional de la Seguretat Social del Ministeri de treball i assumptes
socials.
Cinquè.- Com a compensació de l’aplicació de les exempcions i bonificacions
esmentades, l’empresa que gestiona el servei de piscina coberta municipal, actualment
Sport Assistance S.L., presentarà mensualment una factura en el registre General de
l’Ajuntament, d’import equivalent a les exempcions i bonificacions concedides durant el
mes en qüestió, en la que hi adjuntarà el llistat de les persones que han tingut dret a les
mateixes. També hi adjuntarà els documents acreditatius que justifiquin la concessió, en
cas d’alta al servei.
Sisè.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades i a l’empresa Sport
Assistance S.L.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
A nosaltres ens sembla bé que avui s’aprovin aquestes bonificacions. Ens sembla que en
el tema de la piscina, des de l’equip de govern no s’ha actuat com tocaria, en el sentit
que no s’ha explicat correctament –si que s’ha fet en els darrers temps- el projecte, ni s’ha
fet pedagogia sobre el fet que es tractava d’un model i una concepció de piscina
coberta molt diferents del que estàvem acostumats els ciutadans de Torelló fins ara i, per
tant, això voldria dir uns costos molt diferents i que, per tant, no permetria l’ús exclusiu de
la làmina d’aigua, per exemple.
Ens sembla que s’ha presentat durant molt temps aquest equipament com a un
equipament magnífic, que ho és –això no és cap mentida- però s’ha parlat molt dels
espais i no s’ha parlat mai dels usos i de les quotes fins molt al final i això ha fet generar
interpretacions que no toquen en el projecte... ara veiem que s’intenten resoldre alguns
d’aquests dèficits: l’empresa ha programat unes jornades de portes obertes el dissabte,
amb l’objectiu que els ciutadans i les ciutadanes de Torelló, que estàvem acostumats a
tenir un globus i que probablement molts d’ells ja estaven satisfets amb el que estaven
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utilitzant, vegin que estem parlant d’unes instal·lacions molt diferents, amb uns recursos i
unes eines molt diferents.
També hi havia tot el procés –la història de la piscina coberta no la tenim de fa quatre
dies-, hi havia uns hàbits i uns costums que afectaven diversos col·lectius, entre els quals la
gent gran, les persones amb minusvalidesa o els primers cursos de les escoles de primària.
Ens sembla bé que ara es plantegin aquestes dues bonificacions que la secretària ha
exposat llegint l’acord i, evidentment, també ens sembla bé que tant en el cas dels 60
anys com en els 65, la base de la qual partim per donar aquestes bonificacions sigui una
pensió inferior a 680 euros. Per tant, hi donarem suport.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres vàrem fer arribar un documenta l’alcalde respecte a aquest punt; un punt que
ja més o menys es va avançar en un ple en què es va dir que en línies generals es vola
bonificar a la gent gran. És un tema –el de les bonificacions i el de les quotes d’aquesta
piscina- que s’havia tractat internament, en diferents juntes de govern local i en
comissions informatives i fins i tot se’n havia fet esment en algun ple.
En una junta de govern local, l’alcalde ens va dir que hi havia les vies adequades per
treballar-hi; que hi havia un espai d’interlocució entre l’ajuntament i l’empresa
concessionària i que hauríem d’intentar canalitzar-ho cap allà; nosaltres esperàvem
poder tenir la informació en el moment adequat per poder fer les nostres observacions i
que l’equip de govern pogués traslladar això a l’empresa concessionària.
Voldria deixar constància en acta que per a nosaltres aquest equipament és un pas
endavant important per a Torelló; és un equipament que com a grup hi hem batallat i
estem contents: és de gran qualitat i òbviament s’ha canviat la filosofia de funcionament,
que és a través d’una concessió, que és diferent de la gestió directa de l’Ajuntament; i
l’Ajuntament, amb aquesta empresa, ha acordat unes condicions de treball que facin
sostenible aquesta gestió. Ara bé: també hi ha la vessant social en la gestió d’un
equipament com aquest, que no oblidem que no deixa de ser un equipament social i
que és esportiu i aquest equip de govern sempre ha apostat que l’esport forma part de
les polítiques socials de Torelló.
En aquest document que vàrem entregar a l’alcalde, fèiem unes observacions que no
volíem entrar en modificar les condicions amb l’empresa concessionària i observàvem els
canvis que hi havia hagut en les tarifes i amb els grups en què s’imputaven les tarifes,
algunes de les quals s’havien modificat i deixaven sense cobertura específica els joves;
per exemple, des de 16 anys i fins a 60, hi ha les mateixes tarifes. I d’altra part hem vist que
han desaparegut unes bonificacions, sobretot en el que són els cursos, bé siguin de les
AMPA’s o de la canalla fins a segon de primària. També han desaparegut bonificacions
per a famílies nombroses.
Nosaltres el que vàrem fer va ser identificar aquests grups que podien quedar sense
aquesta cobertura, com els joves, famílies monoparentals –que és un sector de la
població que nosaltres ja hem tret en més d’un cas-, les famílies nombroses i els cursos de
les AMPA’s i d’infants fins a segon de primària. Ara que s’obre la caixa de les bonificacions
i ara que s’aproven, creiem que era quan tocava que nosaltres féssim aquesta proposta,
ja que és quan se’ns ha presentat oficialment i obertament: nosaltres donarem suport a
aquestes bonificacions i exempcions, només faltaria! Perquè les trobem correctes. Ara bé!
Nosaltres les trobem absolutament incompletes, que no donen resposta a les necessitats i
–jo crec- a la voluntat de la gent de Torelló i volem que quedi constància en acta i que
nosaltres no estem d’acord, malgrat que hi votem a favor, en què s’hagi oblidat a bona
part de la població que abans tenia cobertura en les bonificacions i amb un tractament
especial en les quotes.
SR. MIQUEL FRANCH:
És interessant parlar de tot. Ens vàrem veure dues hores divendres al matí (s’adreça al Sr.
Casals), juntament amb dos tècnics municipals: la interventora i el tècnic responsable del
tema de piscines; i penso que tant els tècnics, com un servidor –que no sóc tècnic- vàrem
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donar les explicacions corresponents; i penso que hauríem d’explicar les coses, perquè si
no hi ha el perill que es diguin coses que no són o s’oblidin de dir coses que crec que és
important dir. En primer lloc: tots els grups municipals vàrem aprovar aquestes quotes fa
dos anys i ningú hi va dir res; hem revisat aquestes quotes i hem vist que hi hauria d’haver
unes modificacions, que ara es plantegen, que són bastant importants i que tenen un
cost econòmic que ha d’assumir l’Ajuntament de Torelló i, per posar en funcionament la
piscina amb aquests costos que plantegem en aquests moments, hi destina, ni més i
menys que 50.000 euros i, també he de dir –i en aquesta reunió els tècnics ho van exposar
molt correctament-: algú podria dir en aquests moments quantes persones amb
disminució –sabem les que hi ha a Torelló- utilitzaran la piscina? No ho podem dir, però
creiem que algunes, o bastants; ara no ho sabem, però ho sabrem dins de poc. Un altre
tema: les persones jubilades, a partir de 60 anys, no cal dir que n’hi ha moltes a Torelló,
però quantes d’elles utilitzaran la piscina? No ho sabem; estadísticament podem mirar les
que van actualment a la piscina, però no és compartiu, perquè la piscina coberta actual
no està en bones condicions, la gent passa fred... podem fer una aproximació i també
hem posat una cosa que abans la Montse (Ayats) deia que és molt important: que és que
no podem dir així per les bones que tots els pensionistes tinguin el mateix descompte; no
ho hem fet així; hem posat un topall i en aquests moments és de 680 €. Per què hem
agafat 680 i no 900? Molt fàcil: perquè hem de seguir uns criteris; hem de mirar de ser
suficientment justos i no fer en un lloc blanc i en l’altre negre; hem agafat aquest
percentatge de 680 € perquè és el mateix import que utilitzem per a les reduccions en la
taxa de deixalles, que també és just.
Tercera qüestió: no únicament –com deies tu Jordi (Casals)- plantejaves titulars de carnet
jove, famílies monoparentals, famílies nombroses, persones que estiguin a l’atur –i això em
sembla que no ho has dit- i també plantejàveu que hi hagués l’ús restringit dels serveis
d’aigua i que es fes a través de braçalets: a veure, excepte aquesta última, les altres, ja
ho vaig dir i ho dic aquí... seria fantàstic poder-ho fer, però no ho podem fer per diverses
raons: primera: l’ajuntament el primer que vol és saber, en els casos que es tindrà dret a
bonificació, saber quins seran els resultats, que ara mateix desconeixem i que en aquest
moment és impossible poder quantificar; ho sabrem bastant aviat; calculem que el mes
de setembre o octubre ho podrem saber. Però és que a més, estem absolutament
convençuts que podrem, des d’educació, a les escoles que han demanat poder tenir el
percentatge de bonificació, atorgar-los aquesta subvenció, perquè amb els costos que
hem pogut comptar en data d’avui no són molt superiors i, per tant, creiem que podrem
englobar-ho en els recursos que hem destinat per als casos de pensionistes i per als casos
de persones amb minusvalidesa. Per tant, espero que des d’educació es parli amb les
escoles i es concreti. I, amb més seguretat, a 1 de gener de 2010, podrem decidir: en
primer lloc, quines quotes apliquem i, en segon lloc, com que ja haurem tingut sis mesos
de funcionament de la piscina i els recursos que hi dediqui l’ajuntament es podran anar
dedicant, mirarem exactament si ampliem aquestes bonificacions a altres col·lectius; que
jo no dic que hagin de ser aquests; n’hi pot haver d’altres i ho decidirem en el seu
moment i conjuntament els grups municipals.
Per tant, l’interès de l’Ajuntament és fer-ho correctament i ara no ens és possible per
desconeixement de dades.
Hi ha un altre tema que és difícil de solucionar: em sembla molt bé que l’Ajuntament de
Torelló destini recursos econòmics per bonificar ciutadans i ciutadanes de Torelló. Si
apliquem bonificacions, també ho haurem de fer a ciutadans i ciutadanes de Torelló. És
un altre tema que també volem saber: quantes persones de Torelló i quantes de fora
utilitzen aquest sistema de bonificacions i també prendrem una decisió de cara a les
quotes de l’any vinent. Tots els grups estareu perfectament informats de com ho fem i
l’interès de l’Ajuntament és que es pugui bonificar com més gent millor.
SRA. MONTSE AYATS:
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L’Alcalde ha fet esment que tots els grups municipals vàrem aprovar aquestes quotes fa
dos anys; és així, té raó: tots els grups vàrem defensar el projecte de la piscina, el projecte
inicial, malgrat que estàvem parlant d’unes inversions –és a dir, un model de piscina- que
des del nostre punt de vista, uns quatre milions d’euros aproximadament són unes
inversions molt importants per un Ajuntament com el nostre i, com tots els grups, també
vàrem votar a favor en el seu moment d’una gestió indirecta. Però som persones i ens
podem equivocar i em sembla que els errors o els oblits hem de mirar de corregir-los i
m’agrada haver sentit aquesta referència que ha fet a les escoles, perquè nosaltres
aquest tema el vàrem exposar a la Junta de Govern i nosaltres l’entenem –i així ho vàrem
dir allà- com una mesura social; per a nosaltres és important que tots els nens i nenes de
Torelló, independentment de contextos familiars, ... garantim que aprenguin a nedar i ens
sembla una bona iniciativa que això es garanteixi a través de les escoles, si les escoles
volen fer-ho i com que hi ha escoles que ho han fet, ens sembla una bona mesura.
SR. MIQUEL FRANCH:
De totes maneres, Montse, si em permets, hem de mirar si a les escoles de fora de Torelló,
el seu Ajuntament les ajuda; nosaltres ho fem amb les nostres.
SRA. MONTSE AYATS:
Estaria bé. I que vinguessin a Torelló, també estaria bé.
SR. MIQUEL FRANCH:
Exacte, però no és fàcil. Podria explicar-te que formem part del Consorci de la Vall del
Ges, Orís i el Bisaura, i alguns Ajuntaments fa més de dos anys que no paguen les quotes;
espero que algun dia ho facin.
Veurem què decidim. El tema el posarem en primer lloc en mans dels juristes de
l’Ajuntament, perquè ens diguin exactament què podem fer i què no.
SR. JORDI CASALS:
Ja que s’ha parlat de la reunió que vàrem tenir, també estaria bé fer algunes altres
puntualitzacions; una de les quals és que en cap moment aquest document era “caixa o
faixa” i, a més la part de l’ús restringit de l’aigua, ni tant sols en vàrem arribar a parlar; és
una cosa que s’apuntava. Si que en aquests moments estem rectificant una decisió que
vàrem prendre tots els grups, perquè no es van posar les bonificacions i ara estem
rectificant tots plegats: l’equip de govern i la resta de grups; i s’ha obert a un seguit de
col·lectius: parlem de la gent gran, segons renda. Si que vaig veure uns llistats que han
servit per fer una previsió orientativa, perquè tots estem parlant a cegues, és un
equipament amb una altra dimensió i hem de veure quin serà l’impacte real, tant per al
cost per l’usuari i també pel bon servei que tindrà aquest nou equipament. El que si que
es deia allà, és que dels possibles usuaris dins del col·lectiu de genet gran, es podria
preveure que els que estiguessin en rendes inferiors a 680 € era un número molt restringit i
això fa preveure que els costos seran probablement molt inferiors als que s’hagin
plantejat. També vàrem posar damunt de la taula que es podrien modificar, sobretot
d’acord amb els horaris i això també rebaixaria els costos d’aquestes exempcions i
bonificacions.
Pel que fa persones que tenen minusvalideses, també cal veure quin grau tenen; ja se sap
que hi ha gent que està fent ús d’aquest servei que no té el grau que es demana.
Nosaltres demanàvem que hi hagués sensibilitat vers diferents col·lectius i en aquest cas
l’equip de govern, per voluntat política i no pas per una qüestió tècnica –no
confonguem- no ho ha cregut convenient.
I per acabar, en el tema de les AMPA si que vàrem parlar que s’estava estudiant i que
segurament s’aconseguiria i també se’ns va dir quina seria la fórmula que es faria servir i
és que el 50% aniria a càrrec de l’AMPA i del 50% següent, un 33% aniria a càrrec de
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l’Ajuntament, un 33% a càrrec de l’empresa que gestiona la piscina i el 33% restant a
càrrec de l’AMPA i això vol dir que l’AMPA, en realitat, assumiria el 66% però, a més, quan
vaig fer la pregunta, és va dir que segurament l’Ajuntament finançaria aquest 66% a
través del conveni i això no vol dir que hi hagués un increment de les subvencions que les
AMPA reben a través de conveni, és a dir, que les AMPa seguirien refinançant l’altra part
del 50%. No creiem que aquesta sigui una de les fórmules més justa, però és la que ens va
presentar l’equip de govern.
Nosaltres estarem atents de cara al 2010 si hi ha canvis de quotes i després podrem veure
els números i també veure què es fa amb els possibles sobrants d’aquests 25.000 que
s’han pressupostat per a les bonificacions a la piscina.
SR. MIQUEL FRANCH:
A mi em preocupa, quan hi ha debats així tan profunds o tant interessats per a coses
concretes –que és bo- em preocupa que no perdem el fil argumental. És que tindrem un
equipament magnífic, necessari, que té un cost molt elevat; que hi hem estat treballant
bastants anys i que finalment, dins de poques setmanes tindrem una piscina magnífica. I
així us ho puc dir, perquè he tingut la sort d’acompanyar aquest dissabte a grups de
persones que han vingut a veure la piscina, grups d’entre 15 i 20 persones, i bastants
grups, i he pogut parlar amb ells i han vist la instal·lació i també hem parlat de quotes i la
valoració que fa el ciutadà i la ciutadana de Torelló és molt positiva i, per tant, jo penso
que això és bo. Ho he dit, a vegades en alguna reunió: el tema de la piscina tractem-lo
tan bé com puguem, amb tots els recursos que tingui l’Ajuntament i pugui aplicar a
bonificacions es farà, però també hem de saber exactament què passa en aquests sis
mesos que estarà en funcionament.
I per acabar, felicitar tots els grups, perquè tots votem a favor d’aquesta proposta. En cap
moment, des del primer dia que es va dir de fer una piscina, cap grup hi va estar en
desacord i també en com es va fer, en l’adjudicació, en la gestió externa, en les tarifes...
sempre tot aprovar per unanimitat i penso que és positiu per al poble i per als ciutadans
de Torelló.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
4/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
4.1.- ACORD SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ DE QUATRE PARCEL·LES URBANES SITUADES AL CARRER DE LA PAU,
CORREDOR DE CAN VIDAL, 12, COMPTE BORRELL, AUSIÀS MARCH I PLA ESPECIAL ESPONA”
ACORD:
En data 12 de maig del 2009, registre d’entrada núm.2962, l’arquitecte Ramon Colomer
Oferil, ha presentat a l’ajuntament dos exemplars del projecte de la Modificació Puntual
del Pla General, de quatre parcel·les urbanes situades al carrer de la Pau, Corredor de
Can Vidal, 12, Compte Borrell, Ausiàs March i Pla Especial Espona, per convertir-les en un
Pla d’Actuació Urbanística (PAU), complimentant l’encàrrec que li havia fet l’ajuntament
de Torelló.
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L’objectiu primordial d’aquesta modificació, es concreta en la Modificació puntual del
pla general, en la finca del carrer de la Pau, i consisteix en canviar la qualificació de
l’esmentada finca, propietat del Sr. Martí Magret Sala, de la Sra. Narcisa Torrents Varela i
de la Sra. Concepció Pastallé Torrents, per passar-la de residencial privat a equipament
públic. Aquest canvi, ens obliga a traslladar l'edificabilitat que tenia atorgada pel pla
general a un altre solar. L’escollit és la parcel.la de propietat municipal ubicada a la zona
del Castell, qualificada d’equipament públic, amb una superfície de 3.748 m2. Així
aquesta parcel.la canviaria la seva qualificació en sentit invers, passant d’equipament
públic a zona residencial edificable privada, per tal d’adjudicar l’edificabilitat del Sr.
Magret i Sres. Torrents i Pastallé en aquesta nova parcel.la.
Vist l’informe favorable emès pels serveis territorials en data 12 de maig del 2009, pel qual
fan constar que el projecte redactat assoleix el compliment dels objectius fixats, de cara
a la seva aprovació inicial i exposició pública.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient.
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 setze membres assistents i, en tot cas, per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual de la Revisió del Pla General, de
quatre parcel·les urbanes situades al carrer de la Pau, Corredor de Can Vidal, 12,
Compte Borrell, Ausiàs March i Pla Especial Espona, redactada per l’arquitecte Ramon
Colomer i Oferil, preveient un Pla d’Actuació Urbanística (PAU), a desenvolupar a través
del sistema de reparcel·lació en la modalitat de cooperació.
Segon.- APROVAR el conveni signat en data de 22 d’abril de 2009 subscrit entre
l’Ajuntament de Torelló i els propietaris afectats pels terrenys inclosos dins del polígon
d’actuació afectat per la present modificació que formarà part de la documentació que
integra la modificació del pla general que s’aprova inicialment.
Tercer.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari El
Periódico i al tauler d’edictes de la Corporació Municipal. Es recaptaran els informes a
les administracions amb competència sobre el tema i es comunicarà a les persones
interessades.
Quart.- D’acord amb l’article 71 i 72 del TRLUC, suspendre per termini de dos anys,
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys d’edificacions, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, de la instal.lació o ampliació d’activitats
per usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial i en l’àmbit del sector en què les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic, a excepció de les segregacions necessàries per aportar
les finques a l’àmbit de planejament.
Cinquè.- FACULTAR l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Tant aquesta proposta com la següent, són operacions d’una certa complexitat, però
des d’ICV-CdG entenem que com diuen els informes dels tècnics i també tal com se’ns
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va informar a la Comissió corresponent, comptaran amb el vistiplau de la Comissió
Territorial d’Urbanisme i, d’altra banda, ens sembla que permeten ordenar una sèrie
d’espais del conjunt del municipi, que d’alguna manera teníem pendent de resoldre i
que conformaran una Unitat. Ens sembla important que es creï més habitatge protegit –
en el cas de l’Espona- i també, per exemple, que puguem –com ha manifestat l’alcalde
al començament del ple- disposar de l’edifici que hi ha al costat del museu de la torneria.
Per això hi donem suport –tant a aquesta proposta com a la següent- només que ens
agradaria saber a què té previst destinar l’equip de govern a aquest espai del costat del
museu de la torneria; s’havia parlat en el seu moment de l’escola de música, de l’ADET, ...
és un tema que va sortir al Pla de barris... però des del nostre grup mai vàrem entendre
que això es donés per vàlid i per tancat, perquè nosaltres entenem que qualsevol
proposta d’aquest tipus, d’ubicar un servei o una entitat s’ha de fer ben fet, no podem
improvisar i, per tant, hem de disposar de plànols que ens permetin decidir què hi pot
anar i què no hi pot anar, quines activitats té sentit que s’hi puguin realitzar en funció de
l’organització d’aquest espai... evidentment una qüestió de costos per a la rehabilitació
de l’espai i també d’objectius clars per part de l’entitat o de les entitats que s’hi vulguin
posar, si és que hi ha d’anar entitats i, per tant, en temes de manteniment, agrairíem si hi
ha una posició definida sobre aquest tema o si tindrem l’oportunitat de discutir sobre el
tema en algun moment.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres volíem fer una intervenció sobre l’ús que es faria d’aquest equipament, tal com
l’ha comentat el grup d’Iniciativa.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo dono resposta al que ha preguntat la Montse Ayats i en David us explicarà què vol dir
aquesta operació: ens assentarem tots els grups, quan sigui el moment, per decidir aquest
nou equipament –una part està clar que s’ha de dedicar al museu, concretament la
casa que se’n deia casa de l’encarregat, que te la mateixa construcció, la mateixa
finalitat, ...- i els altres metres quadrats que guanyem d’edificabilitat, es decidirà en el seu
moment i tots els grups tindran l’oportunitat de donar la seva opinió.
SR. DAVID FORCADA:
A part dels usos, respon l’ordenació i racionalització d’espais: al costat del museu de la
torneria, que hi havia un ús privat, passar-ho a ús públic serà molt més favorable que en
un altre espai del poble. L’operació, conceptualment, és molt senzilla; senzillament és
canviar un ús privat que hi havia en un àmbit, que era un equipament, fer una permuta
per un altre, però posat a la pràctica és molt més complicat que això, perquè per una
banda no parlem d’un propietari: són dos propietaris i, per tant, en el conveni urbanístic
s’han de posar d’acord aquestes persones. Evidentment fan un canvi per metres –s’han
hagut de convèncer que aquests metres els són més favorables en una altra banda del
poble que en aquest-. A part, hi ha una transformació no només d’una part de sòl
industrial que estava reservat al costat de la Vitri en el polígon nou i al fer una
transformació d’industrial a residencial fa que et generi habitatge protegit, perquè estàs
incrementant en metres de residencial i aquí també hi entra en joc l’Espona, però al final
és una qüestió tècnica que te l’han d'amidar els Serveis Territorials i el Departament de la
Generalitat i una vegada posades d’acord les parts és donar-hi publicitat i aprovar-ho pel
ple i tirar-ho endavant. A partir d’aquí farà el curs que li toca. Ja podem fer un ús dels
espais, perquè el conveni que hem signat preveu que abans que tot això no sigui aprovat
definitivament, ja es pot anar a aquests espais i fer-ne ús; parlàvem dies enrere que hi
havia temes d’arxiu de l’ADET i allà, temporalment, podria anar bé encabir-hi alguna
cosa...
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SR. LLUÍS BASSAS:
Ja s’ha netejat el que és el davant de l’edifici, que estava ple de matolls i hi havia una
porta rebentada... perquè si calia fer una actuació d’urgència per evitar que es vagi
deteriorant més, es pugui fer.
S’ha tapiat, s’ha netejat el jardí que hi havia davant i s’ha començat, amb el permís de la
propietat.
SR. DAVID FORCADA:
Quan veiem els espais que hi hagi, ja parlarem exactament què s’encabeix aquí.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels setze membres assistents.
4.2.- ACORD SOBRE L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL
D’ORDENACIÓ EN L’ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL “GES CENTRE” I LA FINCA MUNICIPAL DEL
CARRER ROCAPREVERA 30
En data 31 de març del 2009, registre d’entrada núm. 2076, l’arquitecte Ramon Colomer
Oferil, ha presentat a l’ajuntament dos exemplars del projecte de la Modificació Puntual
del Pla General d’Ordenació en l’àmbit del Pla especial “GES CENTRE” i la finca municipal
del carrer Rocaprevera 30, complimentant l’encàrrec que li havia fet l’ajuntament de
Torelló.
L’objectiu d’aquesta modificació puntual, a la vista de la casuística que afecta aquesta
zona, es planteja tramitar en primer lloc una modificació puntual del planejament
general, que redissenyi el pla especial, adequant-lo a la llei d’urbanisme i que estableixi
un sistema de gestió de reparcel·lació modalitat de cooperació, amb l’entrada de nous
elements que puguin afavorir el desplegament del pla.
En data 9 d’abril del 2009, l’arquitecte municipal emet un informe respecte al contingut
de la modificació puntual, que, si bé en termes generals es considera adequada, s’hauria
de completar d’acord amb les consideracions que es reflecteixen en l’informe esmentat.
En data de 12 de maig de 2009, registre d’entrada núm. 2963, es lliura a l’ajuntament un
projecte modificat de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit del
Pla especial “GES CENTRE” i la finca municipal del carrer Rocaprevera 30.
Vist l’informe favorable emès pels serveis territorials en data 12 de maig del 2009, pel qual
fan constar que el projecte redactat assoleix el compliment dels objectius fixats, de cara
a la seva aprovació inicial i exposició pública.
Vist l’informe jurídic que consta a l’expedient.
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
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en
l’àmbit del Pla especial “GES CENTRE” i la finca municipal del carrer Rocaprevera 30”,
redactada per l’arquitecte Ramon Colomer i Oferil, per convertir-les en un Pla
d’Actuació Urbanística (PAU).
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Segon.- APROVAR el conveni subscrit entre l’Ajuntament de Torelló i una part dels
propietaris afectats pels terrenys inclosos dins de l’antic Pla Especial Ges Centre signat en
data de 24 de desembre de 2008, que formarà part de la documentació que integra la
modificació del pla general que s’aprova inicialment.
Tercer.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant
anuncis de l’acord que es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província, al Diari El
Periódico i al tauler d’edictes de la Corporació Municipal. Es recaptaran els informes a
les administracions amb competència sobre el tema i es comunicarà a les persones
interessades.
Quart.- D’acord amb l’article 71 i 72 del TRLUC, suspendre per termini de dos anys,
l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys d’edificacions, reforma,
rehabilitació o enderrocament de construccions, de la instal.lació o ampliació d’activitats
per usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial i en l’àmbit del sector en què les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic, a excepció de les segregacions necessàries per aportar
les finques a l’àmbit de planejament.
Cinquè.- FACULTAR l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui necessari
per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Abans de fer la nostra intervenció –ho voldríem centrar en el segon punt-, ens agradaria
que l’equip de govern ens expliqués el conveni subscrit en el seu moment, el desembre
de 2008 i que hem d’aprovar en aquest punt.
SR. DAVID FORCADA:
Això respon una mica en el mateix que el punt anterior: d’entrada, en el Ges Centre, tirar
endavant aquest Pla Especial; hi ha un problema que hi ha poca edificabilitat. Tenim clar
que al carrer Rocaprevera hi ha una zona que hi havia edificabilitat i, per tant, està vist
que ho destinem a equipament, a aparcament i aquesta edificabilitat d’aquí,
traslladada al Ges Centre, fa més viable el desenvolupament d’aquest Pla Especial, amb
la coincidència que aquí hi ha el tema de l’expropiació d’Anodizados i, per tant, s’ha de
donar cabuda i ordenar aquella zona un cop hi hagi l’activitat fora i, per donar cabuda
a aquella activitat hi faltava aquesta edificabilitat que hem traslladat d’aquí.
SR. JORDI CASALS:
El que voldríem és que se’ns expliqués el conveni en si, que es va signar el desembre de
2008; no tant amb tots els punts, si no el conveni.
SR. DAVID FORCADA:
Bàsicament s’ha de fer front a una indemnització pel cessament de l’activitat i el canvi
d’ubicació per expropiació; aquesta expropiació s’ha conveniat que una part serà amb
els pisos de l’edifici on hi havia correus i s’han valorat amb l’import de l’expropiació i no hi
ha més.
SR. JORDI CASALS:
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Com a dit abans l’alcalde, és bo no perdre el fil al relat; tot aquest afer d’aquest conveni
que se signa el 28 de desembre de l’any passat i que ara l’aprovem, el mes de maig,
amb tots aquests punts, tot és fruit d’una modificació del Pla General del 1998, en què es
requalifiquen uns espais i passen a ser verds.
A partir d’aquí s’ha de fer una expropiació a uns veïns i hi ha un conflicte amb
l’Ajuntament, que s’allarga 10 anys. El resultat és que per no procedir a aquesta
expropiació quan tocava, ara requalifiquem de nou els terrenys anteriorment
requalificats, que serveix per pagar l’acord a què s’ha arribat i aquest conveni que s’ha
signat i, a més, queda a mans de qui s’havia d’expropiar. A més, paguem amb diners i
amb patrimoni prop de 700.000 euros i al final de tot plegat, a més de tornar a requalificar
uns espais que abans s’havien requalificat en verd, i que va ser l’origen, l’ajuntament es
queda 270 m² de més .
SR. MIQUEL FRANCH:
Podries tornar a repetir això últim que acabes de dir?
SR. JORDI CASALS:
Queda en propietat de l’Ajuntament, si ho vàrem entendre bé en el moment de llegir el
conveni un terreny de 270 m2 propietat de la família Sánchez
El Sr. Bassas diu no saber exactament el què queda per l’Ajuntament.
El Sr. Jordi casals manifesta que creu que en el resultat de tot plegat d’aquest conveni,
que està en aquest punt de l’ordre del dia, a nosaltres no ens agrada el resultat final
d’aquest conveni, no creiem que sigui bo per l’interès general de Torelló i per això
nosaltres ens abstindrem en aquest punt de l’ordre del dia, per causa d’aquest punt
concret.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo només vull respondre una petita cosa: és evident; pot agradar o no pot agradar. Els
interessos de Torelló, penso que si has llegit el conveni i has mirat l’expedient –em sembla
que l’has mirat- no crec que l’hagis llegit correctament.
Resumint: l’Ajuntament, a través d’una sentència judicial –no ho oblidem, hi ha una
sentència judicial- ha de fer front a una quantitat altíssima de diners i el que fa és buscar
una fórmula per no haver de pagar tants diners i, per tant, si que està vetllant pels
interessos generals de la població. La fórmula és difícil; ha costat posar d’acord a tota la
gent que hi intervé, que són bastants persones i evidentment, l’Ajuntament... No són deu
anys, són 12 anys que fa que dura tot això. S’ha fet amb tota transparència i és bo que
diguis tot el que queda per a l’Ajuntament i em sembla que és bastant més del que has
dit.
SR. JORDI CASALS:
Per això hem demanat que s’expliqués el conveni en si mateix. Ara bé, el que no podem
negar és que el resultat final que s’acaba amb aquest conveni i amb un cost d’1.300.000
euros per l’Ajuntament, en què es busca una fórmula amb què perdem patrimoni, ens
hem de fer càrrec d’uns costos i es requalifiquen aquests terrenys, que queden a mans de
les persones a qui s’havia d’expropiar. És a dir, tot el procés que culmina amb aquest
conveni és el que nosaltres creiem que no ha estat correcte i per això no podem avalar el
final d’aquest procés, perquè el procés no l’acabem d’entendre: 12 anys en un tema
com aquest i amb el resultat que s’ha donat...
SR. MIQUEL FRANCH:

29

No està en mans de cap dels regidors que estem aquí el funcionament de la justícia.
L’Albert (Soldevila) estava a la Comissió informativa i penso que es va explicar molt bé per
part dels tècnics i dels polítics tot aquest procés. S’hi pot estar d’acord o no? Evidentment.
SR. ALBERT SOLDEVILA:
Es va explicar l’actuació que es feia, de la reparcel·lació, però no es va entrar en detalls
del conveni.
SR. MIQUEL FRANCH:
El conveni és a mans de tothom qui ha volgut consultar-lo.
SR. JORDI CASALS:
Per això: hem llegit el conveni; en vàrem parlar amb el secretari en el seu moment i
també amb l’alcalde, perquè va venir al despatx quan estàvem amb el secretari.
Estàvem esperant per aprovar-lo i ja vàrem dir que nosaltres ens reservàvem el dret
d’opinió i per nosaltres, el final de tot aquest procés, si s’hagués actuat des d’un bon inici,
jo no sé si s’hauria pogut fer algun tipus d’actuació diferent per no haver tingut aquest
resultat final i nosaltres no podem avalar-lo.
SR. DAVID FORCADA:
Una puntualització: el que comentaves d’1.300.000 € és així; hi ha una sentència que
condemna l’Ajuntament a indemnitzar per aquest import. Si després agafes l’expedient i
mires la fórmula que hem generat, veuràs que el cost efectiu per l’Ajuntament és molt
inferior a això i, a més, ens permet ordenar una zona del poble que no la podíem ordenar
de cap altra manera.
SR. JORDI CASALS:
Si ja ho he comentat, és a dir, la manera amb què paguem, que és amb patrimoni
municipal, més el que es paga monetàriament puja prop de 700.000 €. Es requalifiquen
uns terrenys i el seu valor i queden en mans dels propietaris a qui s’havien d’expropiar.
SR. MIQUEL FRANCH:
T’agrairia que et tornessis a llegir el conveni amb detall i si tens alguna interpretació o
alguna cosa que no entens, farem que algun tècnic municipal t’ho expliqui
correctament.
Perdona, Jordi, però aquest somriure, la veritat és que tothom pot riure o no, però jo
recordo que fa un any i mig, en un ple municipal, vares dir, sobre aquest tema: “potser
buscarem responsabilitats”. I jo vaig dir: “em sembla que si busques responsabilitats
t’equivoques, però si les vols buscar, busca-les”. Recordo perfectament que et vaig dir
que l’Ajuntament va actuar en el seu moment com havia d’actuar i molt correctament.
Que la sentència ha estat desfavorable? Si; és un tema d’onze anys i mig enrere i
l’Ajuntament d’aleshores va actuar correctament; jo no hi era, però li dono tot el suport i
la sentència ha sortit com ha sortit. Què ha fet l’Ajuntament a partir d’aquí? Buscar tots
aquests mecanismes que, des d’un punt de vista econòmic no siguin tan perjudicials per
l’Ajuntament i jo penso que ho ha aconseguit i ens han ajudat bastant advocats i gents
molt especialitzada en aquests temes i que això hagi durant tant temps: l’Ajuntament no
té cap jutjat; són els jutjats que tarden temps: l’Audiència, el Suprem, el Jurat
d’Expropiació i això, en aquest país, va així i es tarda tants anys, perquè la justícia, en
aquestes coses tarda molt i quan es va a un jurat d’expropiació encara és més complex.
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SR. JORDI CASALS:
Bé, és una llàstima que fa temps em reservés el dret de demanar responsabilitats, però no
ho hem fet i no sé a què ve això ara. I no crec que s’hagi actuat tan correctament, si al
final el resultat és el que ha estat.
VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació, amb el resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ECV-CdG.
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM
Vots desfavorables: 0

Per tant, la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
5/ CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
5.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data que no van ésser
incorporats a la sessió anterior:
EXP.

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

2009/144

13/05/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2006/153

13/05/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2008/121

13/05/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

09-05-12

12/05/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SR.
AGUSTIN BAS

Recepció Espona

124/09

12/05/2009 Llicència Segregació

Urbanisme

36/08-III

12/05/2009 Control favorable annex III

Activitats

11/05/2009 Concessió nínxol núm. 2401 1a, Part
Nova

Secretaria

11/05/2009 Sol.licitar informe per tornar iniciar exp. Secretaria
de contribucions epsc. C.Giravolt i altres
11/05/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 518 5a.
Oest

Secretaria

11/05/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 608 1a. Est Secretaria
11/05/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 626 3a. Est Secretaria
11/05/2009 Execució subsidiària neteja pati finca
carrer manlleu

Secretaria

EXP 1001/08

11/05/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

EXP 271/09

11/05/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

LLAR D'INFANTS LA
CABANYA

11/05/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE Intervenció
LA "CONSTRUCCIÓ DE LA LLAR
D'INFANTS LA CABANYA"

2006/61

09/05/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT Benestar Social
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EXP.

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA
792/07

08/05/2009 Modificacio text llicencia d'obres

Urbanisme

253/09

08/05/2009 Llicencia parcel.lació

Urbanisme

08/05/2009 Autorització ús instal·lacions camp de
futbol barri Montserrat

Secretaria

2007/244

08/05/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT Benestar Social

2007/103

08/05/2009 SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA
Benestar Social
TARJETA D'APARCAMENT PROVISIONAL
PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA

2007/113

08/05/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ DE LA
Benestar Social
TARJETA PROVISIONAL D'APARCAMENT
PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA

2003/66

08/05/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT Benestar Social
PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA

2009/3

08/05/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2008/144

08/05/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2004/77

08/05/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2003/227

08/05/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

F/2009/52

08/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS

Intervenció

270/09

07/05/2009 V/P MERCAT DEL TRASTO

Activitats

Balmes

07/05/2009 APROVACIO PLA DE SEGURETAT
CARRER JAUME BALMES - VORERES

Urbanisme

258/09

07/05/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

MODUL 1

07/05/2009 APROVACIO PLA DE SEGURETAT
MODUL 1 AV GENERALITAT

Urbanisme

MODUL 2

07/05/2009 APROVACIO PLA DE SEGURETAT
MODUL 2 AV. RAFAEL CASANOVA

Urbanisme

contr 3/09

07/05/2009 Nomenament tècnics obres Av.
Generalitat

Contractació

contr 4/09

07/05/2009 Nomenament tècnics obres Av. R. de
Casanova

Contractació

2007/48

07/05/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT Benestar Social
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

P/2009/38

06/05/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/38

Intervenció

ART / RI / 003/09

06/05/2009 DANYS A LA VIA PÚBLICA

Règim Intern

ART / RI / 031/09

06/05/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

contr 24/09

06/05/2009 Adjudicació obres enderrocament i
aparcament en superfície "La Vitri"

Contractació

25/03-III

06/05/2009 control favorable

Activitats

41/06-III

06/05/2009 control favorable annex III

Activitats

17/09

06/05/2009 Proposta sanció

Policia Local

30/09

06/05/2009 Denegar

Policia Local

31/09

06/05/2009 Anul·lar

Policia Local
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EXP.

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

19-2009 RRHH

06/05/2009 Desestimació petició de renúncia lloc de RRHH
tresorera municipal

32/09

06/05/2009 Denegar

Policia Local

22/2009 RH

06/05/2009 Atorgament reducció d’un terç de la
jornada laboral per atendre un fill

RRHH

155/09

06/05/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

090026194

06/05/2009 Anul·lar

Policia Local

080028182

06/05/2009 Denegar

Policia Local

080027498

06/05/2009 Denegar

Policia Local

080028434

06/05/2009 Denegar

Policia Local

080026899

06/05/2009 Denegar

Policia Local

contr 1/09

05/05/2009 Nomenament tècnics obra voreres C. J. Contractació
Balmes

792/07

05/05/2009 revocar liquidacio

Urbanisme

608/08

05/05/2009 revocacio liquidacio

Urbanisme

Matabosch

04/05/2009 Aprovació definitiva modificació projecte Urbanisme
d'urbanització Matabosch 2a. Fase.
04/05/2009 Aplec de sardanes

Joventut

2007/47

04/05/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT Benestar Social

2003/233

04/05/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

2008/146

04/05/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

02/00-III

30/04/2009 Desestiment activitat

Activitats

40/06-III

30/04/2009 Impuls annex III

Activitats

109/09

30/04/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

30/04/2009 Concedir dret funerari columbari ním. 11 Secretaria
EXP 230/09

29/04/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

EXP 13/09

29/04/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

EXP 70/09

29/04/2009 REQUERIMENT IMMOBLE EN MAL
ESTAT

Urbanisme

29/00-III

29/04/2009 Control annex III

Activitats

contr 25/09

29/04/2009 Adjudicació obres CEIP Marta Mata

Contractació

21/04-III

29/04/2009 Control favorable

Activitats

2006/86

29/04/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

AD-18/2009

28/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-19/2009

28/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

contr 15/09

28/04/2009 Adjudicació obres substitució canonades Contractació
C. A. Clavé

240/09

28/04/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

contr 2/09

28/04/2009 Nomenament tècnics obra Plaça Nova,
11

Contractació

080018643

28/04/2009 Denegar

Policia Local

080027091

28/04/2009 Denegar

Policia Local

33

EXP.

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

080026134

28/04/2009 Denegar

Policia Local

080026509

28/04/2009 Denegar

Policia Local

080018269

28/04/2009 Denegar

Policia Local

080027887

28/04/2009 Denegar

Policia Local

080027774

28/04/2009 Denegar

Policia Local

080027171

28/04/2009 Denegar

Policia Local

080027285

28/04/2009 Denegar

Policia Local

080027974

28/04/2009 Denegar

Policia Local

080027653

28/04/2009 Denegar

Policia Local

090028128

28/04/2009 Denegar

Policia Local

P/2009/36

28/04/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/36

Intervenció

P/2009/37

28/04/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/37

Intervenció

F/2009/48

28/04/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/48

Intervenció

F/2009/49

28/04/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/49

Intervenció

080027875

28/04/2009 Anul·lar

Policia Local

204/09

28/04/2009 llicència d'obres

Urbanisme

RRHH/JHP/expd129/08RRHH

28/04/2009 Desestimació reconeixement de serveis
previs prestats servei militar obligatori

RRHH cap
departament

28/04/2009 Festa del Soci dia 9 de maig

Joventut

5/09-III

28/04/2009 impuls annex III

Activitats

34/2009-RRHH

28/04/2009 Contractació urgència responsable
projectes ambientals

RRHH

99/09

28/04/2009 LLICENCIA PARCEL.LACIO

Urbanisme

contr 17/09

28/04/2009 Eliminació línies elèctriques BT rodalies
Esc. F. Solà

Contractació

contr. 9/09

28/04/2009 Adjudicació contractació obres 48
nínxols

Contractació

contr 14/09

28/04/2009 Adjudicació adequació escocells C.
Diputació

Contractació

contr 16/09

28/04/2009 Adjudicació desplaçament suport línies
elèctriques Esc. V. Ges

Contractació

ROCAPREVERA 30

27/04/2009 APROVACIO PLA DE SEGURETAT
APARCAMENT "EL SINDICAT"

Urbanisme

P/2009/35

27/04/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/35

Intervenció

16/09

27/04/2009 Proposta sanció

Policia Local

16.1/09

27/04/2009 Persones jurídiques

Policia Local

PRÉSTEC 2/2009

27/04/2009 CONCERTACIÓ PRÉSTEC CURT
TERMINI

Intervenció

09-04-27 Fatima Ghazi

27/04/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI SRA.
FATIMA GHAZI

Recepció Espona

ART / RI / 029/09

27/04/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

09-04-27 Lucinava Navarro

27/04/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI SRA.
LUCINAVA I SR. NAVARRO

Recepció Espona

P/2009/34

24/04/2009 ORDRE DE PAGAMENT

Intervenció

F/2009/50

24/04/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS

Intervenció
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EXP.

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

c.a. 180/2009

24/04/2009 Resolució designa advocats contenciós
administratiu

Secretaria

RRHH/JHP

24/04/2009 Requeriment per emetre informe
llicència obres liquidació 793/2006

RRHH cap
departament

2004/91

24/04/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

40/07-III

24/04/2009 Permís municipal

Activitats

1997/97

24/04/2009 RENOVACIÓ TARGETA PROVISIONAL
Benestar Social
D'APARCEMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

1997/97

24/04/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT Benestar Social
PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA

2007/25

24/04/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

242/09

23/04/2009 Denegar ocupació v/p

Activitats

548/08

23/04/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

EXP 214/09

23/04/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

contr 22/09

23/04/2009 Aprovació plecs contractació plaques
solars tèrmiques

Contractació

32/2009 RH

23/04/2009 Nomenament funcionari interí caporal de RRHH
la policia local

2007/108

23/04/2009 SOL·LICITUD TARJETA PROVISIONAL
Benestar Social
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

2007/98

23/04/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT Benestar Social

contr 23/09

22/04/2009 Adjudicació obres millores xarxa d'aigua Contractació
C. E. Prat de la Riba
22/04/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 329 4a.
Oest

Secretaria

22/04/2009 Renúncia a la titularitat nínxol núm. 235 Secretaria
1a. Oest
F/2009/47

22/04/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS

Intervenció

21/08 III

22/04/2009 IMPULS ANNEX III

Activitats

EXP 199/09

22/04/2009 REQUERIMENT IMMOBLE EN MAL
ESTAT

Urbanisme

P/2009/33

22/04/2009 ORDRE DE PAGAMENT

Intervenció

241/09

21/04/2009 ampliacio harari

Activitats

P/2009/31

21/04/2009 ORDRE DE PAGAMENT

Intervenció

P/2009/30

21/04/2009 ORDRE DE PAGAMENT

Intervenció

P/2009/32

21/04/2009 ORDRE DE PAGAMENT

Intervenció

21/04/2009 Concessió dret funerari columbari núm. Secretaria
10
62/04-III

21/04/2009 impuls annex III

Activitats

AD-16/2009

21/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-17/2009

21/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

223/09

21/04/2009 Llicència d'obres

Urbanisme
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EXP.

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

PL NOVA 11

21/04/2009 APROVACIO PLA DE SEGURETAT PLAÇA Urbanisme
NOVA 11

EXP 215/09

21/04/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

EXP 54/09

21/04/2009 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA

Urbanisme

217/09

21/04/2009 via pública Sant Jordi

Activitats

2008/146

21/04/2009 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL Benestar Social
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

2005/37

20/04/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

2003/176

20/04/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

1996/181

20/04/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

15/09

20/04/2009 Proposta sanció

Policia Local

15.1/09

20/04/2009 Persones jurídiques

Policia Local

29/09

20/04/2009 Denegar

Policia Local

17/06-i

20/04/2009 canvi titularitat

Activitats

LLAR D'INFANTS "LA
CABANYA"

20/04/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 DE Intervenció
LA "CONSTRUCCIÓ DE LA LLAR
D'INFANTS A LA ZONA DE LA CABANYA"

ART / SEC / 028/09

20/04/2009 CONSTITUCIÓ COMISSIÓ REDACCIÓ
REGLAMENT C. ARTESANS

08-07-04 Lòpez

20/04/2009 DECRET RESOLUCIO BAIXA DEFINITIVA Recepció Espona
LÒPEZ

P/2009/27

17/04/2009 ORDRE DE PAGAMENT

Intervenció

37/06-II,2

17/04/2009 llicència ambiental

Activitats

30/06-II,2

17/04/2009 llicència ambiental

Activitats

RRHH/JHP

17/04/2009 Aprovar llista definitiva d'admesos i
exclosos

RRHH cap
departament

1996/136

17/04/2009 SOL·LICITU TARJETA D'APARCAMENT
PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA

Benestar Social

2003/102

17/04/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

2008/197

17/04/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

2006/92

17/04/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

ART / ALC / 027/09

17/04/2009 OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA MERCAT DEL TRASTO 2009

Alcaldia

ART / RI / 021/09

17/04/2009 DANYS ALS BÉNS MUNICIPALS

Règim Intern

EXP 202/09

17/04/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

EXP 191/09

17/04/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

13/02-III

17/04/2009 Permís mpal

Activitats

EXP 116/09

17/04/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

RRHH/JHP

17/04/2009 Contractació Pla d'ocupació 2008/2009
educadora social

RRHH cap
departament

Secretaria
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EXP.

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

Montserrat

17/04/2009 APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT
MODUL 3 AV. MONTSERRAT I ALTRES

Urbanisme

7/09-III

16/04/2009 impuls annex III

Activitats

1998/108

16/04/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARJETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

2003/188

16/04/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

2005/209

16/04/2009 SOL·LICITUD DE NETJA DE XOC A LA
LLAR

Benestar Social

16/04/2009 Ampliació designa advocats recurs
contenciós administratiu 562/2007
Secció C

Secretaria

40/09

16/04/2009 Ocupació V/P Barrri Montserrat

Activitats

14/09

16/04/2009 Proposta sanció

Policia Local

165/09

16/04/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

14.1/09

16/04/2009 Persones jurídiques

Policia Local

26/09

16/04/2009 Denegar

Policia Local

27/09

16/04/2009 Denegar

Policia Local

28/09

16/04/2009 Denegar

Policia Local

AIGUA-B/5

16/04/2009 REVOCACIÓ PART INCREMENT 1er.
TRAM TAXA AIGUA POTABLE

Intervenció

RRHH/JHP

16/04/2009 Autorització assemblea de personal de
l'ajuntament de Torelló

RRHH cap
departament

1/2009A

16/04/2009 APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Intervenció
NÚM. 1/2009

LIQUIDACIÓ 2007

15/04/2009 APROVACIÓ EXPEDIENT LIQUIDACIÓ
PRESSUPOST ANY 2007

Intervenció

Correus

15/04/2009 APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE
REFORMA INTERIOR 3 HABITATGES

Urbanisme

contr 13/09

15/04/2009 Adjudicació contracte obres divisions
oficines Benestar Social

Contractació

AD-12/2009

15/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-13/2009

15/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-14/2009

15/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-15/2009

15/04/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

PRESTEC 1/2009

15/04/2009 CONCERTACIÓ PRÉSTEC CURT
TERMINI

Intervenció

1/2009

15/04/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE Intervenció
CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIA

P-40-41-42

15/04/2009 Canvi titularitat parades 40-41 i 42
mercat mpal.

Activitats

99/09

15/04/2009 llicencia segregació

Urbanisme

contr 2/09

15/04/2009 Adjudicació definitiva obres Pl. Nova, 11 Contractació

contr 3/09

15/04/2009 Adjudicació definitiva Mòdul Av.

Contractació
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EXP.

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

Generalitat
contr 1/09

15/04/2009 Adjudicació definitiva voreres c. Jaume
Balmes

Contractació

contr 7/09

15/04/2009 Adjudicació definitiva Pla millora
ambiental

Contractació

contr 4/09

15/04/2009 Adjudicació definitiva mòdul 2 Av. R.
Casanova

Contractació

contr 5/09

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

Contractació

P/2009/28

08/04/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/28

Intervenció

P/2009/29

08/04/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/29

Intervenció

RRHH/JHP

02/04/2009 Desestimar petició ajut conveni col.lectiu RRHH cap
fills discapacitats
departament

23/2009 RH

24/03/2009 Contractació educadora social projecte
INSERIM

RRHH

Local 2 Mòduls 1, 2

13/03/2009 CANVI TITULARITAT

Activitats

P/2009/14

27/02/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/14

Intervenció

P/2009/16

27/02/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/16

Intervenció

P/2009/13

23/02/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/13

Intervenció

5.2 DONAR COMPTE D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
28/04/2009:
Primer.- CONTRACTAR
el sr. Roger Arquimbau i Cano pel procediment de màxima
urgència i a jornada completa, a partir del dia 1 de maig de 2009 com a tècnic
responsable per tal de finalitzar els Projectes de recuperació ambiental i social dels espais
fluvials del municipi i de gestió d’energies renovables i estalvi energètic, que es preveu
que tinguin una durada provable fins a 31 de desembre de 2009. El sr. Arquimbau
percebrà la mateixa retribució establerta a la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament
de Torelló al lloc de treball de tècnic mig en treball social, atès que es considera un lloc
equivalent des del punt de vista retributiu.
Segon.- ADSCRIURE el sr. Arquimbau a l’Àrea de Serveis Territorials, sota la dependència
orgànica del Cap d’Infraestructures.
Tercer.- DONAR compte al Ple d’aquesta contractació en compliment de l’article 22.2 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Quart.- FER PÚBLICA aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 94.3 del mateix decret.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, al cap d’àrea de serveis
territorials, als departaments d’Intervenció i recursos humans i al Comitè d’Empresa.
5.3 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
•
•
•

Sessió ordinària del dia 4 de maig de 2009
Sessió ordinària del dia 11 de maig de 2009.
Sessió ordinària del dia 18 de maig de 2009.

38

5.4 DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST APROVADES DES DE LA
DARRERA SESSIÓ PLENÀRIA
Modificació núm. 2/2009 dins del pressupost de l’Ajuntament de Torelló.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

102-314-1600000 Assegurança
social
personal d’esports

Proposta
de baixa

Consignació
definitiva

del

89.907,34 €

1.245,18 €

88.562,16 €

206-121-1200000 Retribucions
bàsiques
funcionaris adm. Gral.

159.179,79 €

5.217,30 €

153.962,49 €

206-121-1210000 Retribucions complementàries
funcionaris adm. Gral.

221.958,52 €

6.597,80 €

215.360,72 €

206-222-1200000 Retribucions
funcionaris
ciutadana

261.034,04 €

2.395,80 €

258.638,24 €

206-222-1210000 Retribucions complementàries
funcionaris
seguretat
ciutadana

474.762,63 € 27.461,96 €

447.300,77 €

206-452-1300000 Retribucions personal laboral
fix d’esports

159.913,07 €

3.821,93 €

156.091,14 €

81.669,89 €

4.631,30 €

77.038,59 €

del

129.556,83 €

2.645,60 €

126.911,23 €

209-314-1600000 Assegurança
social
del
personal
de
seguretat
ciutadana

240.382,22 €

1.734,14 €

238.648,08 €

59.737,67 €

2.832,63 €

56.905,04 €

206-611-1200000 Retribucions
funcionaris hisenda

bàsiques
seguretat

bàsiques

208-314-1600000 Assegurança
social
personal d’adm. Gral.

502-314-1600000 Assegurança
social
personal d’hisenda

del

Total baixes de crèdits: ...

58.583,64 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

206-222-1500000 Productivitat
funcionari
ciutadana

Consignació
inicial
personal
seguretat

206-511-1300000 Retribucions personal laboral
fix obres i serveis
206-533-1310000 Retribucions personal laboral
temporal de medi ambient
206-611-1210000 Retribucions complementàries

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

12.502,05 € 32.624,01 €

45.126,06 €

1.487,40 €

160.282,12 €

0,00 € 17.345,96 €

17.345,96 €

158.794,72 €

129.465,30 €

1.165,98 €

130.631,28 €

39

funcionaris hisenda
306-314-1600000 Assegurança social personal
obres i serveis
Total altes de crèdits: ...

97.204,96 €

5.960,29 €

103.165,25 €

58.583,64 €

5.5 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’últim ple, 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 relació amb el fons Ramon Vinyeta. El maig de 2006 –ja fa uns quants
dies- el nostre grup va fer un prec demanant que s’incorporés el fons Ramon Vinyeta a
l’arxiu municipal. Em sembla que en aquell moment i per qualsevol que coneguem una
mica la trajectòria, la vàlua i la importància de molts dels documents que integren aquest
fons del Sr. Vinyeta, especialment els fons d’imatge, fa que crèiem en aquell moment i
creiem que és molt important que no es perdi aquest llegat i que d’alguna manera es
pugui consultar tota aquesta documentació d’una persona que en el seu moment vàrem
nomenar com a fill predilecte de la vila.
En aquell moment l’alcalde va respondre que s’estaven portant a terme diferents
contactes i negociacions i fins i tot ens va parlar que no era l’únic fons que probablement
es podria incorporar a l’arxiu municipal.
Per tant, les preguntes concretes serien: en quin punt es troben les negociacions sobre la
incorporació a l’arxiu municipal del fons Ramon Vinyeta? Si hi ha realment possibilitats i es
tira endavant, serà de consulta pública i, per tant, la ciutadania i els experts hi podran
tenir accés? Hi ha algun altre fons que en aquests moments ja no sigui tan secret i es
pugui dir que properament s’incorporarà? Perquè que nosaltres tinguem notícia, no s’ha
incorporat res darrerament.

Respon el Sr. Miquel Franch: No hem avançat més; això no vol dir que les converses estiguin
trencades, però no hem avançat més i no puc dir-te res més.
I pel que fa a altres fons... si, també s’està parlant, però no t’avançaré quins són, perquè és
preferible i amb la gent que estem parlant hem d’acabar de parlar de tot.

Sra. Montse Ayats: No s’ha avançat més, perquè no s’arriba a acords, però s’hi està
treballant, o perquè no s’hi ha treballat?

Sr. Miquel Franch: Sisplau! Això últim... ja està bé! No s’ha arribat a acords.
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6.2
En relació a la zona de pas entre la plaça dels Països Catalans i l’estació de RENFE, -o al
revés, és d’anada i de tornada-. Al final de l’any passat vàrem fer un prec demanant una
intervenció en aquest pas. Per problemes d’il·luminació, de salubritat i d’inundacions
quan plou i, ens sembla als que l’utilitzem, que d’alguna manera encara no està resolt.
Ens agradaria saber si està previst resoldre-ho en un termini breu de temps.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Aquest pas, ja hi ha un pla revisat per fer l’obra i en concret es
farà un pou i es posarà una bomba i quan plogui fer que marxi l’aigua. Està previst pintar-ho,
tant les parets, com les baranes i canviar l’enllumenat. S’hi farà una endreçada. El que passa és
que el paleta, ja pensava que ja hi estava treballant i, si no hi és, és a punt de començar.

6.3
En relació a la ronda del Puig: ens agradaria saber si hi ha alguna previsió de renovació
del ferm. Ens sembla que és una via important d’entrada i sortida del nostre municipi per
la zona de Manlleu, però ens sembla que en el seu moment es van fer uns passos
sobreelevats per fer minorar la velocitat; ens sembla bé que hi siguin, però es van fer
terriblement exagerats i, a més, n’hi ha un que té un problema important, que és una
tapa de clavegueram que saltes el bony i immediatament la claves a una tapa i això fa
molt temps que està així; en el seu moment vàrem reclamar i se’ns va dir que es resoldria.
No s’ha resolt i entenem que si hi ha previsió de fer algun tipus de reparació o de
modificació, es podrien d’alguna manera modificar aquestes bandes, perquè no siguin
tan agressives.

Respon el Sr. David Forcada: Et referies a la reposició del ferm en els bonys?

Sra. Montse Ayats: Si està previst reasfaltar-ho, o fer-hi algun tipus d’intervenció que, com
a grup, ens sembla que convindria. Si es fa aquest tipus d’intervenció, que es millori la
resta i si no es fa l’altra intervenció, que almenys es millorin els bonys.

Sr. David Forcada: El que és reasfaltat general no estava previst, però el tema dels bonys es
pot mirar.

6.4
Aquesta és més una qüestió d’informació que de res més: ens agradaria saber què ha
passat amb uns arbres; què ha passat, ja ho sabem: és que s’han talat; s’ha fet unes
obres que tots ens som coneixedors, relacionades amb el fons d’Inversió Local; moltes
d’aquestes obres, tant a l’avinguda de Rafael Casanova, com al carrer Balmes o a la
pujada de Rocaprevera, que potser és la que més especialment és dolorós, pel fet que
aquests arbres suposaven un bon estalvi de calorades quan pujaves aquella pujada i
d’alguna manera això ha generat una certa preocupació entre la gent i ens agradaria
saber si previ a la tala es va fer un estudi per comprovar que no hi havia cap altra sortida
que la tala i, si és així, perquè es va optar per aquesta solució.
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Respon el SR. Lluís Bassas: Per cada arbre que es trigui, se’n plantarà un altre, està clar, o
més d’un. En principi, segurament hi haurà més arbres a la pujada de Rocaprevera dels que hi
havia fins ara.
És evident que el projecte no permetia que els arbres es quedessin, per un problema de
l’amplada de la vorera i que estaven plantats al mig i obligaven la gent a baixar i una sèrie de
qüestions s’han hagut de treure, però es tornaran a plantar els mateixos arbres; hi havia
til·lers i es tornaran a plantar til·lers, que és el que han demanat els avis que passen cada dia
per allà dalt, parlant amb els tècnics de l’Ajuntament. Hi haurà un any que l’ombra serà més
escassa, però d’aquí a un any o dos, tot ja tornarà a canviar.
Passa el mateix en els altres carrers. Al carrer Balmes, no sé si hi havíeu passat, però hi havia
uns arbres que feien uns bonys i havien aixecat totes les voreres i eren més aviat monstres i
no arbres i el que s’ha fet és treure’ls i es posaran arbres nous. També es posaran en la
mateixa quantitat que hi havia i n’hi havia algun que feia angúnia i tot.

SR. ALBERT SOLDEVILA:
6.5
Si no vaig errat, al pressupost d’aquest any està prevista la plaça Nova. Fins que no
s’aprovi el projecte i es liciti, no sabem si serà aquest any i voldria saber si es farà alguna
actuació en aquesta plaça, perquè actualment hi ha escales trencades en molt mal
estat; tenim pilones trencades, rovellades, als bancs hi surten claus, bancs trencats,
parterres molt bruts... no s’hi fa gaires actuacions i sembla que estigui com deixada i sap
greu que sigui la plaça Nova i que la tinguem així.

Respon el Sr. Lluís Bassas: Havíem pensat fer un manteniment just, per no gastar-hi molt;
en vàrem parlar dies enrere amb els companys, perquè si que hi ha coses que s’han deixat
deteriorar una mica massa esperant fer-la nova, però hi ha alguna cosa que s’ha de fer, perquè
es passi bé i no hi hagi problemes, esperant que puguem començar les obres.
Em sembla que la setmana vinent venen a presentar-nos el projecte definitiu i més endavant el
presentarem a tots els grups.

6.6
A la parada del bus sortint de Torelló cap a Manlleu, que és de les poques parades que
està ben feta, està molt bruta, plena de cartells. No sé si el manteniment correspon o no a
l’Ajuntament. També hi ha els horaris, que els avis ni els veuen: n’hi ha un que està plantat
dalt de tot, amb unes lletres molt petites, que no s’entén ben bé si és el de cada dia o el
de Barcelona, i n’hi ha un altre enganxat al pal rodó, arrugat, i també es veu molt deixat.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Ho traslladarem i nosaltres farem el manteniment que deies.

Sr. Lluís Bassas: Els rètols amb els horaris els deu plantar l’empresa Sagalés i mirarem que
els plantin més grans i en un lloc més visible.

Sr. Albert Soldevila: Però el manteniment de la parada, a càrrec de qui és?

42

Sr. Jaume Vivet: Això és a càrrec de l’Ajuntament.

Sr. Albert Soldevila: Doncs està bastant malament.

SR. LLUÍS SABATÉS:
6.7
Voldria fer un prec en relació al nou web de l’Ajuntament, perquè aquests dies, revisantla i només per posar uns exemples, hem pogut comprovar que, per exemple, les actes
dels plens només estan penjades fins el 26 de gener; les actes de la Junta de Govern
Local fins el 23 de març i, per posar un altre exemple, hi ha la modificació de l’ordenança
número 15 de la piscina, que ja han passat els dies d’exposició pública i tampoc està
modificada.
Agrairíem que ja que tenim un web que té bona presència, almenys que hi hagi tota la
documentació necessària.

Respon la Sra. Cristina Sala: Intentem que estigui actualitzada, però hi estarem a sobre i
intentarem que ho estigui encara més.

7/ INFORMACIONS:
SRA. CRISTINA SALA:
7.1
Malgrat que encara no està del tot, però s’està acabant ja el procés selectiu per cobrir
tres places de personal funcionari amb la categoria d’agent, amb la qual cosa la
plantilla de la policia local s’incrementarà amb tres persones i esperem que amb això
puguem oferir un millor servei.
SR. MARC FONTSERÈ:
7.2
Ja tenim a punt els cursos per aturats que es portaran a terme durant els propers mesos.
En concret seran 11 cursos agrupats en 4 famílies: una família de comerç, amb un curs
de 75 hores; una família d’informàtica, que és on tenim més cursos i les durades van
entre 40 i 60 hores; la tercera família és atenció socio sanitària per a persones de domicili;
són els cursos més llargs i en farem dos. I, per últim, farem tres cursos de monitor de lleure
infantil i juvenil; aquest potser és el que estic més content –estic content per tots- però en
aquest cas ens hem posat d’acord amb l’Ajuntament de Manlleu, amb l’OPE, per portar
a terme aquest curs conjuntament i així, si sumem les hores que es faran a Torelló i les que
es faran a Manlleu, ens coordinarem, perquè puguin tenir el carnet de monitor i així, la
gent que faci aquest curs sortirà amb una professió.
SR. FRANCESC J. RIVERA:
7.3
Recordar que el proper dia 31 de maig hi ha la cursa de la policia, que es tornarà a fer
amb sortida de Manlleu i arribada a la zona esportiva de Vic.
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Cal recordar que hi col·laborem els quatre municipis de la comarca d’Osona que tenim
caserna de policia local, Vic, Manlleu, Tona i Torelló.
7.4
Recordar altres actes:
•
•
•
•

•

•
•

Que la cursa de BTT Vall del Ges se celebrarà el proper diumenge, dia 7 de juny,
amb sortida i arribada a Sant Vicenç de Torelló. Hi col·laborem en l’organització
les tres regidories d’esports dels municipis de la Vall del Ges.
El 6 i el 7 de juny se celebrarà la vuitena festa de l’esport “tothom hi juga”.
Enguany hi col·laboren 13 entitats del municipi i es faran un total de 16 activitats
diferents.
El dia 27 de maig, recordar-vos i convidar-vos a veure la final de la champions;
esperem que guanyi el Barça.
Felicitar tres entitats del municipi: el C. Futbol Vall del Ges, per l’ascens de
categoria aconseguit aquests principis de mes; pugen a la segona territorial. Ferho extensiu al Natació Club Torelló, que també ha aconseguit l’ascens a la
primera divisió catalana.
Felicitar l’organització, monitors i monitores de les escoles participants a les
setenes jornades de mini bòlid que es van celebrar aquest diumenge passat.
Felicitar el primer classificat del CEIP Mare de Déu Sol del Pont, de Roda; les
escoles Rocaprevera i Sagrats Cors de Torelló i els elèctrics bois, també de
l’escola Sagrats Cors, que varen completar el podi. Vàrem comptar amb una
participació de 18 equips de les escoles de Manlleu, Roda de Ter i Torelló; un total
de més de 100 participants, amb equips que podien ser masculins o mixtes o
femenins. No us puc donar dades concretes, perquè aquest any les escoles no
varen reflectir en el seu moment, en les inscripcions, si eren nois o noies els equips,
però puc dir que la majoria dels equips eren mixtes i crec que la paritat de sexes
va estar al voltant del 50% en edats compreses entre els 8 i 12 anys.
I per acabar, dir-vos que es va realitzar diumenge el concurs comarcal de la
Societat ocellaire de Torelló, hi vàrem tenir 746 ocells d’arreu de Catalunya; 286
caderneres, 157 pinsans, 127 passarells i 176 verdums.
I una bona notícia que arribava aquest dimecres, per a les societats ocellaires
d’Osona i del Ripollès, és que la Generalitat va anunciar aquest dimecres passat,
en una reunió que es va fer el vespre al Sucre, que de forma provisional es
podran tornar a capturar ocells amb vesc, amb el compromís que les entitats
ocellaires col·laborin amb la Generalitat a elaborar un estudi per demostrar a
Brussel·les que les captures que es realitzen no són desproporcionades.

SRA. NÚRIA GÜELL:
7.5
Dimarts passat es va reunir la comissió encarregada de valorar les sol·licituds per
adjudicar la beca Segimon Serrallonga d’ampliació d’estudis a l’estranger per al curs
acadèmic 2009-2010, i llegeixo de l’acta: “Atès que la comissió unànimement ha
destacat la qualitat, solidesa, transcendència i aplicació social de dos projectes,
l’Ajuntament de Torelló, de forma excepcional, atorga dues beques: Judit Bardolet
Vilaró, per la seva proposta de realitzar un màster de violí a Londres, i Anna Pons
Vilaseca, per la seva proposta de realitzar un màster d’economia en política pública a
París. S’han considerat mereixedores de la beca Segimon Serrallonga”.
D’aquí a dues setmanes, amb els mitjans de comunicació presents, i també amb la
presència d’aquestes dues noies, es farà l’acte de lliurament, que ja us comunicarem.
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SR. MANEL ROMANS:
7.6
Ja hem començat a repartir les guies de les activitats d’estiu. Aquest any, l’Ajuntament
de Sant Pere de Torelló ha decidit no ser-hi present. Fins ara ho havíem fet conjuntament
els pobles de la Vall del Ges: Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere i enguany, per decisió de
l’Ajuntament de Sant Pere no han volgut participar-hi.
Em sembla que és una bona eina per tal que el jovent del poble pugui saber les
activitats que es fan i a més, hi haurà persones de Sant Vicenç que vindran aquí i d’aquí
a Sant Vicenç. L’Ajuntament hi col·labora econòmicament i ens sembla que hem de ferne difusió.
En reparteix un exemplar.
SR. MIQUEL FRANCH:
7.7
Tinc una informació que hem parlat diverses vegades amb la Montse (Ayats). Fa
referència al club, com a espai per a joves.
En Manel Romans i un servidor hem estat fent gestions, des de fa temps, sobre aquest
tema i hem arribat a un acord amb l’Àrea de Joventut de la Diputació de Barcelona, de
tal manera que adjudicaran a una empresa –que ens comunicaran en el seu momentque ajudi a l’Ajuntament de Torelló a decidir quins usos es donen al Club infantil i, a partir
dels usos que es puguin donar –probablement serà per a joves com comentaves tu
Montse- es pugui, amb la participació dels joves, decidir què s’hi fa.
També hem demanat que es pugui fer un estudi detallat dels costos i en quines fases es
podria anar actuant, de tal manera que després puguem anar a buscar recursos. Si no hi
ha res de nou, ens varen dir que segurament el mes de setembre aquesta empresa ja
estaria en condicions de començar a treballar amb l’Ajuntament; aquest tema el
portarà en Manel, a qui felicito per les gestions que ha fet i els resultats que ha obtingut.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

