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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 29 DE JUNY DE 2009:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
07/2009
ordinari
29 de juny de 2009
de les 20:06 a les 21:45
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 (que s’incorpora
a les 20:10)
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
Albert Soldevila i Boixader
Montserrat Ayats i Coromina

PSC-PM
CiU
CiU
PSC-PM
CiU
PSC-PM

2on. Tinent d’alcalde
Regidor

Pere Galobardes i Molera
Lluís Sabatés i Padrós

PSC-PM
ERC-AM

Secretària:

Montserrat Freixa i Costa

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

Excusen la seva assistència:
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 6/2009,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 25 de maig de 2009.

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
2.1.- ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DEL
MUNICIPAL:

CONSELL ESCOLAR

ACORD:
APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
MUNICIPAL DE TORELLÓ.
RELACIÓ DE FETS
1.- El plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de març de 2009 va aprovar
inicialment el Reglament d’Organització del Consell Escolar Municipal.
2.- L’anunci d’aprovació inicial es va esposar al públic al tauler municipal d’edictes, al
BOP de Barcelona núm. 88 de data 13/4/2009 i al DOGC núm. 5361 de data 17/4/2009,
durant el termini de 30 dies hàbils, comptadors des del dia 18/4/2009 fins el 23/5/2009 i
durant aquest termini s’ha presentat una al.legació per part del grup municipal d’ERC-AM
de Torelló en data de 27 d’abril de 2009.
FONAMENTS DE DRET
EXAMEN DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES PER PART DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC.
PRIMER.- Al·leguen que en l’article 1 s’hauria d’especificar que és l’ensenyament no
universitari, si és l’obligatori i prou o no i si s’inclou el no reglat o no.
Aquesta al·legació la podríem acceptar per fer més entenedor el text ja que en l’article
6 es parla que cadascun dels centres docents (o entitats de la localitat vinculades al món
de l’ensenyament) que no imparteixin ensenyaments reglats poden participar en veu i
sense vot al Consell Escolar Municipal. “A sensu contrari” hem d’entendre que formaran
part del Consell Escolar Municipal els centres escolars que imparteixen ensenyament
reglat ja que en la relació de centres que formen part del Consell Escolar s’hi inclou
també la Llar d’Infants Blancaneus.
Si acceptem aquesta al.legació l’article 1 quedaria redactat de la següent manera:
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“El Consell Escolar Municipal és l’organisme de consulta i de participació dels sectors
afectats en la programació de l’ensenyament reglat no universitari dins de l’àmbit del
municipi de Torelló”.
SEGON.- Al·leguen que caldrien canviar l’expressió “Ajuntaments respectius” per
“Ajuntament de Torelló”. Aquesta expressió entenem que pot ésser acceptada ja que es
tracta d’una qüestió semàntica.
Per altra banda, demanen que es rectifiqui aquest article en el sentit de canviar
l’expressió “poden ésser” per “seran”. Aquest punt s’ha reflectit d’aquesta manera ja que
l’article 17 de la Llei 25/1985, de 10 de desembre, dels consells escolars preveu
expressament que “Els consells escolars municipals han d’ésser consultats per
l’Administració educativa, i també poden ésser consultat pels ajuntaments respectius
sobre les qüestions següents (..). Per tant, entenem que aquesta al·legació no pot
acceptar-se ja que s’ha previst tal com la recull la llei que regula els consells escolars.
TERCER.- Al·leguen e relació a l’article 6 que on es diu que hi ha 6 membres de la
corporació nomenats pel Ple que caldria especificar la naturalesa d’aquests membres.
En aquest punt, cal especificar que el Consell Escolar Municipal no és un òrgan de
l’Ajuntament de Torelló i, en conseqüència, no és preceptiu que els representants de
l’Ajuntament en aquest òrgan siguin proporcional a la representació dels diferents grups
municipals al consistori. No obstant, no hi ha inconvenient que es nomenin els
representants de l’Ajuntament en proporció a la representació política de cada grup. Es
proposa estimar l’al·legació.
QUART.- S’al.lega que l’article 8 parla que els membres escollits ho seran per dos cursos i
es demana que els membres del consistori es nomenin per quatre anys, coincidint amb la
durada del mandat. Demanen que s’elimini l’article 8 ja que es repeteix el mateix a
l’article 10.
En aquest punt cal esmentar que s’ha fixat que el nomenament serà per dos anys en
aplicació del què preveu l’article 6 del Decret 404/1987 de 22 de desembre de 1987 que
regula les bases d’organització i de funcionament dels consells escolars municipals. No
obstant, en quant als representants de l’Ajuntament, atenent a què els mandats de les
corporacions locals són de 4 anys, es considera que és més operatiu fixar que els
representants de l’Ajuntament es nomenaran per quatre anys, coincidint amb la duració
del mandat. Per tant es proposa la seva estimació.
En quant a la repetició entre els articles 8 i 10 i l’eliminació d’un dels dos articles entenem
que es pot acceptar l’al·legació i procedir a incorporar el contingut de l’article 8 a
l’article 10 per no ésser tan repetitius.
CINQUÈ.- S’al·lega que l’article 10 està molt mal expressat i no s’entén que si en totes les
categories de membres n’hi ha un per centre com es poden escollir per meitats. En
aquest punt, tal com hem mencionat en l’apartat quart, es fa esment a la regulació que
preveu el decret 404/1987 que preveu expressament que “els membres escollits per al
Consell Escolar ho seran per dos cursos escolars i es renovaran per meitat en cada sector
al final de cada curs. En cas que hi hagi un sol membre es renovarà cada dos anys”. Per
tant, es proposa estimar l’al.legació en el sentit de preveure que els vocals de cada
sector seran escollits per períodes de dos anys i es nomenaran entre els membres del
sector que formin part del Consell Escolar dels diferents Centres del municipi de Torelló.
En quant a la supressió d’un dels dos articles entenem que és procedent i proposaríem
anul·lar l’article 9 i incorporar les seves previsions en l’article 10 per no ésser tan repetitius.
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SISÈ.- S’al·lega que en l’article 15 b) caldria especificar la naturalesa dels representants de
l’Ajuntament.
En aquest punt cal especificar que els representants de la Comissió Permanent són
nomenats pel plenari del Consell. El més lògic seria fixar que formaran part de la
Permanent el President del Consell Escolar, que coincidirà en l’Alcalde o Regidor en qui
delegui, el Secretari i un vocal per cadascun dels centres que integren el Consell i treure
com a membre de la Comissió de Permanent un altre representant de l’Ajuntament.
SETÈ.- Quan parla en l’article 17 de les convocatòries es diu que caldrà convocar les
reunions ordinàries del ple en 72 hores d’antelació i des del grup d’ERC es demana que es
digui en 72 hores hàbils d’anticipació.
Proposem estimar l’al.legació en el sentit de canviar l’antelació de 72 hores per 3 dies
hàbils ja que en via administrativa quan es parla de dies es parla de dies hàbils, excepte
que es faci menció expressa a dies naturals, però, quan es parla d’hores no es distingeix
entre hores hàbils i no hàbils.
VUITÈ.- Entenem que d’ofici i d’acord a la petició efectuada en el ple de data 30 de
març de 2009 per part del grup d’ICV-CdG caldria rectificar l’article 17 referent a les
sessions del plenari especificant que es reunirà una vegada al trimestre fent coincidir la
reunió del segon i tercer trimestre amb la reunió de principi i fi de curs. No podem reduir
per sota de 3 reunions l’any ja que el Decret 404/1987 preveu que les reunions ordinàries
del Consell es reuniran almenys una cada trimestre, s’entén trimestre escolar, i a l’inici i a
la finalització del curs escolar.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de serveis a les persones, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER.- ESTIMAR les al.legacions presentades pel grup d’ERC
continuació:

que s’indiquen a

1.- Es modifica l’article 1 en el sentit d’especificar que el CME és l’organisme de consulta i
de participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament reglat no
universitari.
2.-Es modifica l’expressió de l’article 2 que fa referència a “Ajuntaments respectius” per
“Ajuntament de Torelló”.
3.- Es modifica l’article 6 en el sentit d’especificar:
“6 Membres de la Corporació nomenats pel plenari municipal en proporció
representació política dels diferents grups municipals”.

ala

4.- L’article 10 s’elimina i passa a l’Article 8. Es fa constar que els membres de la
corporació en nomenaran per quatre anys, coincidint amb el mandat corporatiu.
5.- S’elimina l’article 9 i quedaria incorporat en el 8. Arrel d’aquest canvi a partir de
l’article 11 els articles corren dues posicions.
6.- S’estima la modificació de l’article 10, que quedaria incorporat en l’article 8, en el
sentit de preveure la renovació dels membres del Consell cada 2 anys pels diferents
sectors que formin part del Consell Escolar de cada Centre Escolar de Torelló.
7.- S’estima en part l’al.legació referent a l’article 15 b) en el sentit que se suprimiria
l’assistència d’un representant de l’Ajuntament a la Permanent i només hi seria present el
President del Consell Municipal Escolar que serà l’Alcalde o Regidor en qui delegui.
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8.- Es proposa estimar la modificació de l’article 17, paràgraf cinquè, actual article 15
apartat cinquè, en el sentit de preveure que la convocatòria de les reunions ordinàries del
plenari serà lliurada amb 3 dies hàbils d’antelació.
SEGON.- Es proposa modificar l’article 17, actual 15, en el sentit el plenari del consell es
reuneix com a mínim tres cops l’any, coincidint amb els tres trimestres del curs escolar.
TERCER.- DESESTIMAR
continuació:

les al.legacions presentades pel grup d’ERC que s’indiquen a

1.- Es desestima canviar l’’expressió de “poden ésser” per “seran” de l’article 2 en base al
raonament jurídic segon.
QUART.- APROVAR definitivament el Reglament d’Organització del Consell Escolar
Municipal de Torelló incorporant les al.legacions i la modificació d’ofici que s’incorpora.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’anunci d’aprovació definitiva del Reglament en el BOP i una
referència al DOGC del butlletí de la província en què s’ha publicat íntegrament el text;
en el butlletí municipal i en el tauler municipal d’anuncis.
SISÈ.- TRAMETRE el text íntegre del Reglament a la Subdelegació del Govern de l’Estat i a
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat.
SETÈ.- Una vegada entri en vigor el present Reglament quedaran derogat els Estatuts del
consell Escolar Municipal de Torelló actualment vigents aprovats en data de 12 de maig
de 1989 i modificats posteriorment en data de 22 de maig de 2000.
TEXT DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE
TORELLÓ QUE ES PRESENTA PER LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA.
“REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE
TORELLÓ
CAPÍTOL I
DEFINICIÓ, OBJECTIUS I FINALITATS
Article 1.- El Consell Escolar Municipal és l’organisme de consulta i de participació dels sectors afectats
en la programació de l’ensenyament reglat no universitari dins de l’àmbit del municipi de Torelló.
Article 2.- El Consell Escolar municipal haurà de ser consultat per l’Administració educativa i, també
pot ésser consultat per l’Ajuntament de Torelló, sobre les qüestions següents:
a)

Convenis i acords amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, les institucions i
els organismes educatius que afecten l’ensenyament dins l’àmbit municipal.
b)
Actuacions i normes municipals que afecten els serveis educatius complementaris i extraescolars
amb incidència en el funcionament dels centres docents.
c)
Actuacions que afavoreixin l’ocupació real de les places escolars amb la finalitat de millorar el
rendiment educatiu i, si s’escau, fer factible l’obligatorietat de l’ensenyament.
d)
L’emplaçament dels centres docents dins la demarcació municipal.
e)
Les prioritats en els programes i les actuacions municipals que afecten la conservació, la vigilància i
el manteniment adequat dels centres docents.
f)
El foment de les activitats que tendeixen a millorar la qualitat educativa, especialment pel que fa a
l’adaptació de la programació al medi.
g)
Les competències educatives que afecten l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga als
municipis.
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h)
i)

Elaborar, al final de cada curs escolar, una memòria d’actuació, que serà tramesa al Departament
d’Educació i al Consell Territorial corresponent abans del 30 de desembre, i sotmetre-la a l’aprovació
de tots el membres en sessió plenària.
Sol·licitar l’assistència a les seves reunions de persones de reconeguda vàlua i coneixements, amb
veu però sense vot.

Article 3.- El Consell Escolar Municipal pot demanar informació a l ‘Administració educativa, a
l’Administració municipal i al Departament d’Educació sobre qualsevol matèria que afecti el seu camp
d’actuació.
Article 4.- El Consell Escolar Municipal exerceix la seva funció assessora davant de l’administració
corresponent i pot elevar informes i propostes a aquesta i als consells escolars d’àmbit superior sobre
qüestions relacionades amb la seva competència i, especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema
educatiu.
Article 5.- L’Administració municipal, en l’àmbit del seu territori, ha de prestar el suport tècnic
necessari perquè el Consell Escolar Municipal pugui desenvolupar les funcions regulades en aquest
Reglament.
CAPÍTOL II
COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
Article 6.- En aplicació de la base 2.2 del capítol 1 de l’annex del Decret 404/1987, de 22 de desembre, que
fixa que els municipis que tinguin més de cinc centres educatius i menys de setze tindran un consell
composat per un mínim de 33 membres, es fixa en 42 el nombre de membres del Consell Escolar Municipal
de Torelló. En compliment del contingut del Decret 404/1987, i en especial del contingut de les bases 3, 4 i
13 del capítol 1 de l’annex, es fixa la composició del Consell Escolar Municipal en els següents membres:
a)

L’alcalde/essa com a President/a que, d’acord amb la base 4 del decret 404 de 1987, de 22 de
desembre, podrà delegar en un regidor de l’ajuntament.
b) Actuaran com a vocals:
6 Membres de la corporació nomenats pel plenari municipal en proporció a la representació dels
diferents grups municipals.
7 Membres designats pel sector de mestres i professors, un en representació de cadascun dels centres
docents de la població que imparteixin ensenyaments reglats en l’àmbit d’educació infantil, primària o
secundària.
7 Membres designats pel sector de pares i mares d’alumnes, un en representació de cadascun dels
centres docents de la població que imparteixin ensenyaments reglats en l’àmbit d’educació infantil,
primària o secundària.
7 Membres designats pels alumnes, quatre en representació de l’IES Cirvianum, un en representació de
l’escola Rocaprevera i dos en representació de l’escola Sagrats
7 Membres designats pel personal d’administració i serveis un en representació cadascun dels centres
docents de la població que imparteixin ensenyaments reglats en l’àmbit d’educació infantil, primària o
secundària.
7 Membres designats entre els directors o titulars dels centres del municipi, un en representació
cadascun dels centres docents de la població que imparteixin ensenyaments reglats en l’àmbit
d’educació infantil, primària o secundària.
Es podrà convidar a un representant de l’Escola Municipal de Música i de l’Escola d’Arts Plàstiques que
assistiran en veu, però, sense vot.
Cadascun dels centres docents (o entitats de la localitat vinculades al món de l’ensenyament) que no
imparteixin ensenyaments reglats poden, així mateix, designar, si ho creuen escaient i a través dels seus
òrgans de govern, una persona que els representi, amb veu però sense vot, al Consell Escolar Municipal del
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Torelló. El Ple del Consell Plenari d’aquest resoldrà discrecionalment sobre l’admissió dels representants
d’aquests centres educatius o entitats.
Els Serveis Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya poden així mateix
designar, si ho creuen escaient, llurs representats al Consell Escolar Municipal de Torelló.
Article 7.- El nomenament i cessament dels representants de la Corporació municipal que han de formar
part com a vocals del Consell Escolar Municipal de Torelló s’efectuarà per acord de l’ajuntament en Ple.
Article 8.- Els vocals dels sectors pares d’alumnes, alumnes, professors i mestres i personal d’administració
i de serveis seran escollits per períodes de dos anys entre els membres del sector que formin part del
Consell Escolar dels Centres del municipi de Torelló.
Els membres de la corporació seran nomenats per períodes de 4 anys coincidint amb la durada del mandat
corporatiu.
No obstant això, qualsevol membre pot causar baixa per un dels següents motius:
• Per renúncia del mateix interessat/da.
• Per proposta de nou nomenament per part del mateix sector que l’havia proposat, en el cas de
perdre la condició que li va permetre ser elegit.
En cas d’algun d’aquests supòsits, la vacant serà coberta per un altre membre de la mateixa escola i sector
del que hagués causat baixa, i a proposta del grup a què faci referència.
CAPÍTOL III
ÒRGANS DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL:
Article 9.- El Consell Escolar de Torelló queda estructurat pels següents òrgans de govern:
Presidència, Secretaria, Plenari del Consell, Comissió Permanent i comissions de treball.
Article 10.- La Presidència del Consell Escolar Municipal de Torelló recau en l’alcalde/alcaldessa de
Torelló o en el regidor/a de l’ajuntament en qui aquest/a delegui.
Són funcions del President/a:
a)
b)
c)
d)
e)

Convocar, presidir, suspendre i aixecar reunions, moderar els debats i dirimir els empats amb el
vot de qualitat.
Fixar l’ordre del dia.
Ostentar oficialment la representació del Consell en tots els actes i procediments que calgui.
Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin adoptat.
Autoritzar l’assistència al Plenari, Comissió Permanent o comissions de treball, de persones de
reconeguda vàlua o coneixements específics quan el tractament d’un tema ho faci aconsellable.

Article 11.- La Secretaria: actuarà com a secretari/a del Consell, el tècnic/a d’Educació de l’ajuntament,
que ho podrà delegar quan no hi sigui a alguna altra persona de l’ajuntament.
Són funcions del Secretari/a:
a) Assistir amb veu i vot a les sessions del Plenari del Consell i a les de la Comissió Permanent.
b) Aixecar les actes de les reunions i custodiar tota la documentació del Consell. Assessorar
jurídicament el Consell i els seus òrgans.
c) Certificar els acords amb el vistiplau del president, i tramitar i arxivar la correspondència i la
documentació.
Article 12.- El Plenari del Consell: queda constituït per la totalitat dels membres a què es fa referència
en la composició del Consell Escolar.
Les funcions del Plenari del Consell són les següents:
a)

Aprovar el Règim Interior que concreti i ampliï el contingut del Reglament.
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b)
c)
d)
e)
f)

Elegir els membres de la Comissió Permanent.
Aprovar la creació, composició, contingut, competències i durada de les comissions de treball.
Aprovar els programes d’actuació del propi Consell.
Aprovar la memòria anual.
Demanar informació i documentació sobre qualsevol matèria o actuació que afecti el camp
d’actuació del Consell.
g) Elevar informes i propostes a la Generalitat de Catalunya, a l’Ajuntament de Torelló i a qualsevulla
altra administració educativa sobre qüestions relacionades amb les seves competències.
h) Elaborar les planificacions, actuacions i informes que li siguin delegats o demanats per l’Ajuntament
de Torelló i/o administració educativa.

Article 13.- La Comissió Permanent que queda composada pels següents membres.
a) President/a que serà el mateix president/a del CEM.
b) El Secretari/a, que serà el del Consell o persona en qui aquest delegui.
c) Un vocal per a cadascun dels centres escolars de la localitat que imparteixin, ensenyaments reglats
en els àmbits d’educació infantil, primària o secundària, nomenats pel Plenari segons la seva
proposta.
La Comissió Permanent queda facultada per exercir les següents competències:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Planificar el calendari de les sessions del Plenari del Consell.
Rebre propostes dels membres del Plenari i preparar l’ordre del dia.
Portar a terme els encàrrecs que li hagin estat encomanats pel Plenari.
Elaborar la proposta de Règim Interior que aprovarà el Plenari.
Assessorar el secretari en l’elaboració de la memòria actual.
Efectuar el seguiment del treball de les comissions i coordinar els seus programes.

Article 14.- Les comissions de treball: són unes comissions específiques per portar a terme una funció
concreta. La seva creació, composició, contingut i duració vindrà donada per l’acord del Plenari del Consell.
Es nomenarà una persona responsable en cada comissió de treball, la qual tindrà cura d’informar la Comissió
Permanent i al Plenari de la tasca portada a terme.
CAPÍTOL IV
FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Article 15.- Sessions del Plenari i de les comissions: el Plenari del Consell es reuneix com a mínim tres
vegades durant el curs escolar que coincidiran amb una reunió cada trimestre escolar fent coincidir la
reunió del primer trimestre escolar amb la reunió d’inici de curs i la reunió de l’últim trimestre amb la
reunió de fi de curs.
La Comissió Permanent es reuneix, com a mínim, cada dos mesos i, en tot cas, abans de cada reunió del
Plenari.
Les convocatòries extraordinàries del Plenari del Consell i de la Comissió Permanent ho podran ser a
iniciativa del president o per sol·licitud d’un terç com a mínim dels seus membres.
El règim de reunions de les comissions de treball vindrà marcat per acord dels seus membres i en atenció a
les directrius marcades pel Plenari en el moment de la seva creació.
Convocatòries: la convocatòria de les reunions ordinàries del Plenari serà lliurada a tots els seus membres
amb un mínim de 3 dies hàbils d’anticipació.
Les reunions extraordinàries, si la urgència dels temes a tractar ho requereix, podran ser convocades amb
una anticipació inferior a les 72 hores.
La convocatòria serà per escrit i amb una constància expressa de l’ordre del dia.
La convocatòria s’acompanyarà de l’acta o les actes de la reunió anterior, així com també d’altres
documents objectes de la reunió.
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Les convocatòries de les sessions de la Comissió Permanent i de les comissions de treball seguiran, sempre
que sigui possible, el règim de les convocatòries del Plenari del
Consell establert als anteriors apartats.
Quòrum i votacions: per tal que qualsevol reunió sigui considerada vàlida en primera convocatòria, cal que
en el moment de constitució de la reunió hi siguin presents la meitat més un dels seus membres de ple dret.
Donat el caràcter participatiu del Consell, es potenciarà el diàleg i el debat i es mirarà d’arribar a decisions
consensuades. No obstant això, en el cas de desacords, les decisions es prendran per majoria simple, fora
del cas d’una abstenció majoritària que obligaria a continuar les deliberacions o passar a una reunió
posterior.
Les votacions es realitzaran a mà alçada, fora del cas que 1/5 part dels assistents sol·licitin votació secreta.
Els vots són personals i intransferibles.
CAPÍTOL V
CONSTITUCIÓ DEL CONSELL
Article 16.- Per a l’elecció dels representants de cada sector, el president del Consell cursarà a cada
Centre una convocatòria en la que hi farà constar:
a) Nombre de vocals representants de cada sector que s’ha d’elegir.
b) El dia, hora i lloc en què hauran de reunir-se els candidats de cada sector per procedir a
l’elecció dels respectius vocals representants.
c) El dia que haurà de constituir-se oficialment el Consell Escolar Municipal de Torelló
Article 17.- El Consell Escolar de cada centre nomenarà un candidat elegible de cada sector.
Les associacions representatives existents a cada centre, que hagin acreditat la seva legalització,
nomenaran també un candidat elegible per cada sector.
Els candidats de cada sector elegiran d’entre ells mateixos els vocals representants que li pertoquen dins
del Consell Escolar Municipal que seran els membres titulars que el compondran, més un nombre igual a
la meitat, que seran els suplents i substituiran aquells, per l’ordre que es determini, amb ocasió de les
baixes que es puguin produir en el sector fins la propera renovació del Consell Escolar Municipal.
Article 18.- Si en el termini fixat en la convocatòria no es comuniquessin els representants escollits, o
no hi hagués acord en la seva elecció, l’Ajuntament ho posarà en coneixement del Departament de la
generalitat, per tal que procedeixi al nomenament directe.
Article 19.- Per a la constitució del Consell es reuniran tots els seus membres en una sessió
extraordinària convocada a l’efecte a l’Ajuntament de Torelló, en la data fixada en la convocatòria, amb
el següent ordre del dia:
1.
2.
3.

Constitució del Consell Escolar Municipal.
Designació dels membres de la Comissió Permanent.
Règim de les reunions del Ple i de la Permanent.
CAPÍTOL VI
REGIM TRANSITORI

Article 20.- mentre no es procedeixi a la renovació dels membres del Consell Escolar Municipal, en cas
de produir-se la baixa d’algun dels membres de qualsevol sector, correspondrà al president el
nomenament del substitut entre els suplents, i pel mateix ordre en què figuren, i en donarà compte al
ple en la primera sessió que celebri.
CAPÍTOL VII
NORMATIVA APLICABLE.
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Article 21.- En tot el que no es preveu en aquest Reglament s’estarà al que estableix la Llei 25/85, de
10 de desembre, dels Consells Escolars, Decret 404/1987, de 22 de desembre, regulador de les bases
generals d’organització i funcionament dels Consells Escolars municipals i altra normativa d’aplicació.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Relació de centres docents públics i concertats del municipi amb representació dins del Consell Escolar
Municipal:
Llar d’Infants Blancaneus
Escola Marta Mata
Escola Vall del Ges
Escola Dr. Fortià Solà
Escola Rocaprevera
Escola Sagrats Cors
IES Cirvianum de Torelló
DISPOSICIÓ FINAL
1.El Consell Escolar Municipal un cop constituït aprovarà el seu Reglament de Règim Interior
d’acord amb el que preveu l’annex del Decret 404/1987.
2.Aquesta ordenança entrarà en vigor a partir de la seva publicació al BOP de Barcelona i hagi
transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que s’hagi comunicat l’aprovació l’Administració de l’Estat i a la
Generalitat de Catalunya”
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges ens semblen bé les propostes de modificació, de
millora que es fan en aquest Reglament del Consell Escolar municipal; ens sembla bé que
s’incorporin i també ens ha semblat bé que s’incorpori la modificació que vàrem
proposar al ple del mes de març quan, lamentablement, aquell dia la regidoria no hi va
poder assistir i que va fer que nosaltres, davant del fet que no se’ns aclarís i que d’alguna
manera ens comprometíem a una cosa que no era possible, que era reunir el consell cinc
vegades cada curs i ens abstinguéssim mentre la resta dels partits van donar suport a
aquests acords del Consell i ens sembla bé que s’hagin fet aquestes millores i en aquesta
ocasió hi votarem favorablement.
SR. JORDI CASALS:
El grup municipal d’Esquerra Republicana també hi votarà a favor. Estem contents que
se’ns hagin acceptat vuit de les nou esmenes que hem presentat. Creiem que així serà un
reglament que farà un consell municipal més àgil i segurament també més eficaç i agrair
a la secretària, amb qui, la persona que ha portat aquest tema per part d’Esquerra, hi ha
tingut llargues converses per telèfon i en persona i ens ha donat les explicacions
pertinents, igual que en el cas de la que no se’ns accepta per una qüestió
d’ordenament.
Nosaltres hi votarem a favor.
Quan són les vuit i 10 minuts del vespre, s’incorpora a la sessió el Sr. David Forcada.
SRA. FLORA VILALTA:
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Agrair les aportacions que es varen fer des del grup d’Iniciativa i també les aportacions
que s’han fet des del grup d’Esquerra, perquè considerem que millora el text que s’havia
presentat i nosaltres, conjuntament amb la secretària hem pogut recollir tot allò que
jurídicament permetia la llei de Consell escolar.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
2.2.- ACORD SOBRE EL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT AL CONSELL
ESCOLAR MUNICIPAL:
ACORD:
Per acord del ple de l’ajuntament, reunit en sessió ordinària del dia 20 de juny de 2009, es
varen nomenar els representants de l’Ajuntament al Consell Escolar Municipal, d’acord
amb l’article 38 del R.D. 2568/1986, de 26 de novembre, d’organització, funcionament i
règim jurídic de les Corporacions Locals.
Per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 30 de març de 2009, es va
aprovar inicialment el Reglament del Consell Escolar municipal, el qual, després d’haver
estat sotmès a exposició pública, s’ha aprovat definitivament en sessió ordinària del dia
29 de juny de 2009.
Atès que en el nou Reglament aprovat es determina una configuració diferent a la que
estava vigent, pel que fa a representació de l’Ajuntament al Consell,
Per tot això, vist allò que disposa l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, i els
estatuts del Consell Escolar Municipal, i vist el dictamen favorable de la Comissió
informativa de serevis a les persones, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:
Primer.- DELEGAR aquesta Alcaldia, la presidència del Consell Escolar Municipal en la
regidora d’Educació, Sra. FLORA VILALTA i SOSPEDRA.
Segon.- NOMENAR les següents persones com a representants de l’ajuntament al Consell
Escolar Municipal:
•

Presidenta: Sra. Flora Vilalta i Sospedra, regidora d’educació.

•

Vocals:
⇒ Pel PSC-PM, Sr. David Forcada i Rifà
⇒ Sr. Marc Fontserè i Candell
⇒ Per CiU, Sra. Núria Güell i Rovira
⇒ Sra. Cristina Sala i Donado
⇒ Per ERC-AM, Sr. Lluís Sabatés i Padrós
⇒ Per ICV-CdG, Sra. Montserrat Ayats i Coromina

Segon.- COMUNICAR aquest acord a tots/es els/les regidors/es afectats/des i al
Departament d’Educació.
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VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
2.3.- ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE L’ACORD SOBRE ADHESIÓ A LA INICIATIVA DEL
MUSEU DE LA CIÈNCIA I DE LA TÈCNICA DE CATALUNYA (Mnatec) D’INCLOURE LA TORNERIA
VIDAL DINS DELS 150 ELEMENTS DEL PATRIMONI INDUSTRIAL DE CATALUNYA.
ACORD:
El plenari municipal en sessió celebrada en data de 25 de maig de 2009 va acordar
aprovar l’adhesió del municipi de Torelló a la iniciativa del Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya (Mnatec) d’incloure dins dels 150 elements del Patrimoni Industrial
de Catalunya a la Torneria Vidal ubicada al carrer de la Pau núm. 12-14 de Torelló. En el
mateix acord, es va sol.licitar que s’inclogués també dins del 150 elements del Patrimoni
Industrial de Catalunya, l’annex a la Torneria Vidal, antiga casa de l’encarregat que
properament serà propietat de l’Ajuntament.
Consultat el Catàleg de patrimoni històric, arquitectònic i paisatgístic de Torelló s’ha
constatat que l’edifici annex a la Torneria Vidal, ubicada al Carrer de La pau, 12-14, es
correspon amb la Torre Vidal, situada al Carrer de la Pau 10.
L’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú, preveu que les Administracions Públiques podran rectificar en
qualsevol moment d’ofici els errors materials dels seus actes.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de serevis a les persones, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER.- MODIFICAR l’acord adoptat en el plenari municipal celebrat el dia 25 de maig
de 2.009 , punt 2.1, l’apartar segon de l’esmentat acord en el sentit següent:
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’edifici
continu al Museu de la Torneria Vidal, ubicat al C/ La Pau 10 conegut com a Torre Vidal,
que properament serà propietat de l’Ajuntament de Torelló.
SEGON.- Notificar aquest acord al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
(mNATEC) i al Consorci del Museu de la Torneria de la Vall del Ges pel seu coneixement
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.

3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
3.1.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’ALCALDIA, SOBRE LA XARXA D’ALCALDES PER LA PAU:
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ACORD:
ATÈS que la iniciativa coneguda com a “Mayors for Peace”, Alcaldes per la Pau,
liderada pels alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki, que crea una xarxa per a la prohibició de
les armes nucleats i a favor de la pau.
ATÈS que aquesta organització la conformen ciutats de tot el món que han expressat
formalment el seu recolzament al Programa per a promoure la solidaritat entre les ciutats
en relació a l’abolició total de les armes nuclears, amb l’objectiu de poder eliminar
aquest tipus d’armes a l’horitzó del 2020.
Donat que el Parlament Europeu recolza aquesta iniciativa.
ATÈS l’objectiu desitjable que el Govern Català, en la mesura de les seves possibilitats,
jugui un paper actiu en l’àmbit dels fòrums internacionals i exigeixi el compliment dels
compromisos acordats, especialment per part dels països que posseeixin armes nuclears.
ATÈS que Alcaldes per la Pau està dissenyada per construir solidaritat i facilitar la
coordinació entre les ciutats que recolzen el programa per a l’abolició total de les armes
nuclears. El seu principal objectiu és treballar internacionalment despertant la
consciència sobre l’abolició d’aquest tipus d’armament.
Amb els antecedents exposats, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’Economia i hisenda, règim intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels assistents, acorda:
PRIMER
Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a les armes nuclears i donar suport a la Xarxa
d’Alcaldes per la Pau.
SEGON
Dur a terme els tràmits necessaris per entrar a formar part d’Alcaldes per la Pau.
TERCER
Prendre en consideració les propostes d’acció que siguin enviades per la Xarxa, per a
recolzar la feina realitzada per aquesta i contribuir a la conscienciació de la ciutadania
sobre l’amenaça de les armes nuclears.
QUART
Animar als alcaldes i alcaldesses de la comarca i província a seguir l’exemple d’aquest
ajuntament i sumar-se als esforços de l’alcalde d’Hiroshima per acabar amb l’amenaça
de les armes nuclears.
CINQUÈ
Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat
Espanyol i a la Xarxa d’Alcaldes per la Pau.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa Ciutadans del Ges estem d’acord en donar suport a aquesta iniciativa
que és coneguda com a “Alcaldes per la pau”, que com s’explica aquí està liderada
pels Alcaldes d’Hiroshima i Nagasaki i que com bé sabeu, aquestes poblacions l’any 45
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van rebre l’impacte i les conseqüències –que encara avui duren- d’una bomba atòmica i
que a partir de l’any 1982, van decidir treballar per un món sense armes nuclears i en
defensa de la pau.
En aquests moments, les Associacions de Municipis i la Federació de Municipis estan
impulsant que els ajuntaments de Catalunya ens hi afegim i que el govern català –tal
com diu la moció- en la mesura de les seves possibilitats, d’alguna manera jugui un paper
actiu en els fòrums internacionals en què té l’oportunitat de treballar per aconseguir
aquesta fita el 2020 i d’alguna manera que també exigeixi el compliment dels
compromisos, sobretot en aquells països que tenen armes nuclears.
Per tot això que he exposat, des del nostre grup, donem suport a la moció i esperem que
es puguin penjar en el web de l’ajuntament, a la portada, de manera que sigui un estímul
per tal que altres ajuntaments també s’hi adhereixin.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres també hi donarem suport; només una reflexió sobre les armes nuclears: quan es
va començar a investigar en l’energia nuclear, segurament es tenia una bona voluntat,
però al final el que alguns havien anunciat tement que podia acabar així, ha acabat
essent una amenaça per a tota la humanitat. Això ho saben, tant els que no tenen armes
nuclears, com els que la tenen; aquí no hi ha debat, però si que pot haver-hi debat
encara obert sobre centrals nuclears SI o NO, però en quant a l’armament tothom té clar
que sigui nociu. Ara bé, només a tall de reflexió, segurament des de la nostra humilitat no
hi podem fer gran cosa, però curiosament les grans potències nuclears de la terra són els
que estan al consell de seguretat de les Nacions Unides, que al cap i a la fi, són els que
reparteixen a les Nacions Unides.
Bé, malgrat tot, nosaltres, per una qüestió de treball en xarxa de conscienciació, que es
pot fer a nivell local, donem importància a aquesta moció i hi donarem suport.
SR. LLUÍS BASSAS:
És evident que no hi ha gaire discussió i, per tant, tot el que s’ha estat dient aquí, més el
que es pugui dir, hi estem totalment d’acord i, per tant, nosaltres votarem a favor de la
proposta.
SRA. FLORA VILALTA:
Com no pot ser d’altra manera, nosaltres donarem suport a aquesta proposta; no
tornarem a parlar de la proposta en si, perquè creiem que la part expositiva és
suficientment clara i si que estem d’acord en què s’organitzin xarxes a nivell mundial,
d’alcaldes, amb objectius claríssims com el que té aquesta moció, que és la pau i
l’abolició de les armes nuclears.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.2.- MOCIÓ DE FELICITACIÓ AL DR. XAVIER GÓMEZ BATISTE-ALENTORN:
ACORD:
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
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MOCIÓ
El doctor Xavier Gómez Batiste-Alentorn va ser guardonat, el passat 26 de maig, amb la
distinció “Osonenc de l’Any”, en una iniciativa que promou el bisetmanari El 9 Nou.
Nascut a Torelló, on el seu pare, el doctor Gómez, va exercir de metge durant molts anys,
el doctor Gómez Batiste va seguir l’estela familiar i es va llicenciar en Medicina en una de
les primeres promocions de la UAB.
Es va especialitzar en Medicina Interna i Oncologia, i va ser director adjunt i cap del servei
d’Oncologia de l’Hospital de la Santa Creu de 1982 a 1988. En aquells anys va posar en
marxa un sistema pioner d’atenció a les persones que pateixen malalties terminals o
progressives, que va esdevenir una referència mundial.
Actualment, col·labora amb l’Organització Mundial de la Salut des de l’Institut Català
d’Oncologia i és president de la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives.
D’una sòlida formació mèdica i amb una incansable activitat professional, ha exercit un
clar lideratge en el camp de l’oncologia i les cures pal·liatives, a nivell mundial.
Afirma, sovint, que un dels mestratges que li va inculcar el seu pare és el compromís ètic
amb el pacient, lema que ha convertit en un exercici vital.
Tot i que ja no viu al nostre poble, mai no ha renunciat a les seves arrels torellonenques,
de les quals afirma que li donen una empremta especial al seu caràcter.
Des del ple del nostre Ajuntament, voldríem felicitar-lo pel guardó obtingut, agrair-li la
seva dedicació professional i encoratjar-lo a prosseguir la gran tasca que s’ha proposat.
INTERVENCIONS:
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
Em sembla que està tot dit a la moció; penso que és una persona de Torelló, malgrat que
no visqui aquí i que es mereixia aquest guardó i crec que fer-li un reconeixement des de
l’ajuntament o fer-li avinent el nostre agraïment, era una cosa que havíem de fer i per
això ho vaig proposar.
MONTSE AYATS:
Estem totalment d’acord en la proposta. Des del nostre grup ens va agradar veure que
l'osonenc de l’any era una persona que no surt cada dos per tres als diaris; no volem dir
que sigui una persona anònima, perquè no és el cas, però si que és cert que era una
persona que no és assídua en els mitjans; ens va agradar veure que era un torellonenc
que reconeixia que el fet de ser-ho l’havia marcat; ens va agradar el seu perfil de metge
humanista i la seva intervenció sincera, senzilla, però que carregada de sentit, que va fer
quan va rebre el guardó i, sobretot, també és important escoltar la gent de Torelló en el
moment que se li va donar aquest guardó i veure el record entranyable que tenien del
seu pare, el Dr. Gómez i, per tant, tot plegat fa que en un món altament competitiu, poc
solidari –a vegades- i que encara hi ha persones com el Dr. Gómez Batiste.
Per tot això, des del nostre grup, des d’Iniciativa Ciutadans del Ges i la gent que
representem, moltes felicitats i un reconeixement per al Doctor Gómez Batiste.
SR. JORDI CASALS:
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Des d’aquí també el nostre reconeixement al doctor Xavier Gómez Batiste. Com
comentava la Montse, el doctor Gómez és una persona recordada i no hauria
d’estranyar que des de Torelló es faci un reconeixement al doctor Xavier Gómez i més
enllà del que puguin ser les seves arrels, per la seva tasca i pel que se li ha donat aquest
reconeixement com a Osonenc de l’any per la seva investigació i el seu treball en el
camp tan important en la nostra vida, malgrat que es destini a tota la part final.
SR. LLUÍS BASSAS:
Jo el coneixia de petit, perquè vivíem a prop d’ells i, per tant, a mi personalment em fa
una il·lusió especial, perquè jugàvem pel carrer. El seu pare era el metge de casa; hi
havia hagut una vinculació històrica amb la família, perquè havia estat molts anys el
nostre metge i, per tant, fa molta gràcia i com a grup, evidentment també, que una
persona de Torelló rebi un reconeixement per la seva feina.
Per tant, a nosaltres ens sembla perfecte.
SR. MIQUEL FRANCH:
S’aprova per unanimitat. Li farem arribar aquesta felicitació.
No s’ha dit i cal dir que de tant en tant ens veiem i parlem de temes molt propers: de la
seva feina, de la situació de l’àmbit sanitari al nostre municipi i d’aquells aspectes
d’equipaments o futurs serveis que hem de mirar d’anar tirant endavant. Per tant, jo
també li voldria agrair aquest assessorament que hem rebut d’ell en diverses ocasions i
que segur que continuarà.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.3.- ACORD SOBRE LA INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER A LA DECLARACIÓ DE NUL·LITAT D’UN
PARÀGRAF DE L’ARTICLE 26 DE L’ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL DEL PERSONAL
FUNCIONARI DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
ACORD:
Vist el Decret de l’alcaldia de data 27 de maig de 2009, que acorda instar al Ple a
procedir a declarar la nul·litat d’un paràgraf de l’article 26 de l’Acord de Condicions de
Treball del personal funcionari de l’ajuntament de Torelló.
Vistos els informes de secretaria i intervenció, emesos al respecte.
Considerats els fonaments de dret
-

Arts. 9 i 103 de la Constitució Espanyola.
Arts. 37 i 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic
(EBEP).
Arts. 62.2 i 102.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Art. 22.2 k) de la Llei 7/1985 de Bases de règim local.
Art. 4.1.a) del Real Decret 1174/1987, de 18 de setembre, que regula el règim jurídic
dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.
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Atès que el paràgraf esmentat de l’article 26 de l’Acord de Condicions de Treball del
Personal funcionari de l’Ajuntament contravé l’article 37 de l’EBEP, en tant que
excedeix l’àmbit competencial de negociació de l’Ajuntament de Torelló.
Atès que la disposició final 2a. de la Llei de Bases de Règim Local estableix que els
funcionaris públics de l’Administració Local tindran la mateixa protecció social, en
extensió i intensitat que la que es dispensa als funcionaris públics de l’Administració de
l’Estat i estarà integrada en el sistema de Seguretat Social. L’article 142 del Real Decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril disposa que els funcionaris de l’Administració Local
tindran dret a les recompenses, permisos, llicències i vacances retribuïdes previstes en la
legislació sobre funció pública de les comunitats autònomes i supletòriament en
l’aplicable als funcionaris de l’Administració de l’Estat, i a l’article 300 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sobre el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, relatiu al règim estatutari dels funcionaris locals, assenyala que les
llicències i els permisos han de ser idèntics als dels funcionaris de l’Administració de la
Generalitat.
A aquests efectes, l’article 96.3 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual es
va aprovar la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals, vigents
a Catalunya en matèria de funció pública, indica que reglamentàriament es
determinaran les llicències que correspongui per raó de malaltia. Aquest
desenvolupament no es va portar a terme i fins a l’aprovació de la Llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2009 calia recorre a la legislació supletòria, recollida a
l’article 69 de la Llei de funcionaris Civils de l’Estat, que preveia pels funcionaris una
llicència de fins a 3 mesos a l’any amb plenitud de drets econòmics, si per causa de
malaltia hi havia impediment per prestar els serveis. La Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per al 2009 (BOE núm. 309 de 24/12/2008) en la seva disposició derogatòria
primera deroga l’article 69 del Text articulat de la Llei de funcionaris civils de l’Estat,
aprovat per Decret 315/1964, de 7 de febrer) per la qual cosa en aquests moments no
hi ha normativa de la Generalitat, ni supletòria de l’Estat, diferent de l’establerta en el
règim general de la Seguretat Social.
L’article 6.1 del Real Decret 480/1993, de 2 d’abril, pel qual es va integrar en el Règim
General de la Seguretat Social als funcionaris de l’Administració Local, senyala que les
prestacions per incapacitat temporal al personal actiu es concediran en els mateixos
termes i condicions que els previstos en el Règim General i es prestaran conforme a allò
que estableix en la disposició transitòria 5a, que manifesta que la prestació per
incapacitat temporal derivada de contingències comunes es reconeixerà i abonarà
per les Corporacions Locals que tinguin al seu càrrec el personal que s’integri.
Per tant, la normativa de la Seguretat Social, Decret 3158/1966, de 23 de desembre
disposa que en el cas d’Incapacitat Temporal derivada de contingències comunes es
cobra el 60% de la base reguladora des del quart dia fins el vintè dia (ambdós inclosos)
de baixa i el 75% a partir d’aquest moment. En el cas que es tracti d’incapacitat
temporal derivada d’accident de treball el percentatge del 75% es cobra des del
primer dia.
Atès que en virtut del principi de jerarquia normativa són nuls els acords o convenis que
contravinguin allò que estableix la llei.
Atès que les entitats locals de Catalunya en qualsevol moment podran declarar
d’ofici, previ dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya, la nul·litat de les disposicions administratives en els supòsits de l’article 62.2
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
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Atès que l’òrgan competent per a instar la declaració de la nul.litat és el Ple de
l’ajuntament
Atès que en data 20 de maig de 2009 es va informar les delegades de personal de la
situació respecte aquest paràgraf i de les mesures a emprendre per part de
l’ajuntament als efectes de la seva correcció.
Atès que en tant, no es disposi del dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya, cal adoptar les mesures necessàries per tal d’assegurar
l’eficàcia de la resolució que pugui recaure,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- INCOAR l’expedient de declaració de nul·litat, segons l’establert a l’article
102.2 de la LLei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en base als supòsits de l’article 62.2 de
la mateixa Llei, per tal que sigui declarat nul el paràgraf de l’article 26 de l’Acord de
Condicions de Treball del personal funcionari de l’ajuntament de Torelló aprovat pel
Ple de 27 d’abril de 2009, que es transcriu:
(...)
“En cas de malaltia o accident, l'Ajuntament abonarà el 100% de la mensualitat íntegra
durant el període d’incapacitat temporal, sense tenir en compte les hores
extraordinàries.”
(...)
Segon.- TRAMETRE l’expedient a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya per tal que emeti el seu informe preceptiu.
Tercer.- SUSPENDRE el termini per a la resolució de l’expedient fins que s’hagi rebut
l’informe de la Comissió Jurídica Assessora de conformitat amb l’article 83.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, en relació amb l’article 102.5 de la mateixa llei.
Quart .- DECLARAR la suspensió del paràgraf esmentat en base als articles 38.10 de l’EBEP
i 104 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les delegades de personal, a les Organitzacions
sindicals més representatives, al departament de recursos humans, i a la intervenció i
secretaria municipals.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.4.- ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL:
ACORD:
Vistos els articles 19 de l’Acord de Condicions de Treball del personal funcionari i del
Conveni Col.lectiu del personal laboral, ambdós textos aprovats pel Ple de l’ajuntament
de Torelló, en sessió ordinària de data 27 d’abril de 2009.
Vista l’acta de la comissió de seguiment de l’Acord de Condicions de Treball i del
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Conveni Col.lectiu del personal laboral de data 9 de juny de 2009
Vistos els informes jurídics emesos en relació a aquest expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la modificació de la relació dels llocs de treball que consten a
l’expedient, per tal d’adequar el seu contingut a les disposicions de l’Acord de Condicions
de Treball del Personal funcionari i del Conveni Col.lectiu del personal laboral aprovats.
Segon.- EXPOSAR la modificació de la Relació de llocs de treball al públic mitjançant la
inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació
durant el termini de vint dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
L’aprovació inicial es considerarà definitiva, sense necessitat d’adoptar un nou acord,
amb efectes des de l’endemà de la finalització del període d’al.legacions, si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i es procedirà
a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
SR. MIQUEL FRANCH:
Abans de procedir a tractar el punt següent: trobareu potser una mica estrany que
aproveu en data d’avui el compte general de la Corporació de l’any 2005. Cada any
s’aprova i s’envia, però aquest any 2005 es va enviar sense que passés per l’aprovació
del ple municipal; va ser una errada tècnica i tenint en compte això, cal procedir al tràmit
obligatori que seria el de la seva aprovació .
3.5.- ACORD D’APROVACIÓ, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI
2005
ACORD:
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2005, cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmics, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’exercici següent.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2005 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 11 de
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desembre de 2006. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 15, de data 17 de gener de 2007, pel període reglamentari, no s’hi han
formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb
la tramitació i el contingut, a proposta de la Comissió Especial de Comptes.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Compte general de l’Ajuntament de Torelló:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2005,
integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
1.1. Ajuntament de Torelló:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 12.995.514,17 €, un passiu de
12.995.514,17 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 1.138.930,80 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 1.138.930,80€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
2.039.504,63 €, unes obligacions pendents de pagament de 1.231.731,61€, uns romanents
totals de 2.652.819,67 € i un resultat pressupostari ajustat de 419.106,82€.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 768.725,77 € i unes obligacions pendents de pagament de 21.800,15 €.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 1.181.476,48€.
1.2. Patronat Municipal del Teatre Cirvianum:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 37.510,06 €, un passiu de
37.510,06 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 4.912,75 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 4.912,75€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
26.833,46 €, unes obligacions pendents de pagament de 16.255,19€, uns romanents totals
de 4.667,08 € i un resultat pressupostari ajustat de 7.492,06€.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 8.895,95 € i unes obligacions pendents de pagament de 0,00 €.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 19.122,82€.
1.3. Patronat de la Ràdio Municipal de Torelló:
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- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 40.925,00 €, un passiu de
40.925,00 € i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 7.796,73 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha una pèrdua de 7.796,73€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
9.974,65 €, unes obligacions pendents de pagament de 6.781,63€, uns romanents totals
de 10.753,41 € i un resultat pressupostari ajustat de -692,21€.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 4.186,68 € i unes obligacions pendents de pagament de 0,00 €.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 3.088,43€.
1.4. Societat Municipal Gestiomat, S.A.:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 280.835,67 €, un passiu de
280.835,67 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 17.818,18 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 17.818,18 €.
2. Annex als estats i comptes anuals:
2.1. Ajuntament de Torelló:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de
261.054.214,16 € i un total en l’haver de 261.054.214,16 €.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 1.139.868,20 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 675.513,48 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
678.129,34 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha
un saldo pendent de pagament de 258.348,62 €.
2.2. Patronat Municipal del Teatre Cirvianum:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de
6.167.285,18 € i un total en l’haver de 6.167.285,18 €.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 24.368,26 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 19.122,82 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
0,00 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha
un saldo pendent de pagament de 2.132,03 €.
2.3. Patronat de la Ràdio Municipal de Torelló:
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- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de
2.033.286,29 € i un total en l’haver de 2.033.286,29 €.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 953,01 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per
a despeses generals de -365,12 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
953,01 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha
un saldo pendent de pagament de 3.330,42 €.
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
a) Ajuntament de Torelló:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de
10.855.745,38 € i el de despeses, de 10.855.745,38 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 1.139.868,20 €.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 28.742,20 € i un total de
baixes d’obligacions de 0,00 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 1.181.476,48 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors
de 1.647.924,80 € i un total de creditors de 1.475.758,46 €.
b) Patronat Municipal del Teatre Cirvianum:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de 275.587,18
€ i el de despeses, de 275.587,18 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 24.368,26 €.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 0,00 € i un total de baixes
d’obligacions de 0,00 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 12.482,08 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors
de 23.404,34 € i un total de creditors de 16.763,60 €.
c) Patronat de la Ràdio Municipal de Torelló:
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- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de 116.163,19
€ i el de despeses, de 116.163,19 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 953,01 €.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 615,65 € i un total de
baixes d’obligacions de 0,00 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 3.088,43 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors
de 7.177,16 € i un total de creditors de 9.677,70 €.
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2005, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Entenem les explicacions que s’han donat, però també m’agradaria deixar constància
que en el seu moment, en el ple del mes de desembre de l’any 2008, nosaltres en el torn
de precs i preguntes, vàrem demanar al regidor d’hisenda –que avui em sap greu que no
sigui aquí- pel fet que el nostre poble sortia al diari El País en una llista de municipis opacs
que no havien presentat els comptes a la Sindicatura. En aquell moment se’ns va
respondre amb evasives i, evidentment, aquí tenim la prova del motiu per què sortíem a
la llista: perquè no s’havia tancat el procediment.

VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.6.- ACORD SOBRE L’APROVACIÓ EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 7/2009.
ACORD:
Expedient número 7/2009, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 17 de juny de 2009 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos
no tributaris.
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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

39600

Quotes urbanístiques.
Matabosch

2

46100

Transferències corrents.
Diputació de Barcelona

26.355,00 €

3

47000

Transferències corrents.
Empreses privades. Cedinsa
Ter

12.000,00 €

5.667,12 €

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

44.022,12 €

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

Partida

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva

2

106-3134800000

Atencions
benèfiques i
assistencials

25.000,00 €

26.355,00 €

51.355,00 €

3

206-2221200000

Retribucions
bàsiques.
Funcionaris
seguretat
ciutadana

258.638,24 €

3.601,00 €

262.239,24 €

3

206-2221210000

Retribucions
complementàries.
Funcionaris
seguretat
ciutadana

447.300,67 €

4.373,32 €

451.673,99 €

3

206-2221500000

Productivitat.
Funcionaris
seguretat
ciutadana.

45.126,06 €

588,00 €

45.714,06 €

3

209-2222210400

Vestuari personal
seguretat
ciutadana

17.698,12 €

184,00 €

17.882,12 €

3

209-3141600000

Assegurança
social personal
seguretat

238.269,63 €

3.253,68 €

241.523,31 €
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ciutadana
1

301-4326010000

Projecte
construcció
marge esquerra
riu Ter

1.128.854,44€

5.667,12 €

1.134.521,56€

Totals despeses a finançar: .................................................44.022,12 €

3.

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

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
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 algun 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 intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 7/2009 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un
import de 44.022,12 €, 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.
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3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de
les partides que s’han indicat.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.7.- ACORD SOBRE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’OBRA “ADEQUACIÓ DE LA PLANTA
BAIXA I PART DE LA PRIMERA PLANTA DEL CENTRE DE DINAMITZACIÓ DE LA TORNERIA DE
FUSTA DE LA VALL DEL GES (4A. FASE”:
ACORD:
Vista la certificació núm. 1 de l’obra “Adequació de la planta baixa i part de la planta
primera del centre de dinamització de la torneria de fusta de la Vall del Ges (4a. fase)”,
presentada pel seu tècnic director, Sr. Melcior Manubens Hom,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la certificació núm. 1 de l’obra “Adequació de la planta baixa i part
de la planta primera del centre de dinamització de la torneria de fusta de la Vall del Ges
(4a. fase)” a nom de CORPI, OBRES I PROMOCIONS, S.L., per import de dos mil setantanou euros amb seixanta-un cèntims (2.079,61€) i que fa referència a l’obra executada fins
a 30 de maig de 2009, amb càrrec a l’autorització de despesa núm. 220080021817 de la
partida 301-432-6220000 (Projecte: 2008-2-301-9-1) del pressupost de despeses vigent.
Segon.- FACULTAR a l’alcalde per signar tota la documentació que es derivi del present
acord.
Tercer.- AUTORITZAR a l’alcalde a aprovar les certificacions que a partir d’aquest moment
es presentin, referides a l’obra esmentada.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.8.- ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ
“ENDERROCAMENT I APARCAMENT EN SUPERFÍCIE “EL SINDICAT””:

NÚM.

1

DE

L’OBRA

ACORD:
Vista la certificació núm. 1 de l’obra “Enderrocament i aparcament en superfície “El
Sindicat” al carrer Rocaprevera 30”, presentada pel seu tècnic director, Sr. Ramon
Colomer i Oferil.
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal Sr. Melcior Manubens i Hom, en el que es
posa de manifest la seva conformitat a l’esmentada certificació,
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Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la certificació núm. 1 de l’obra “Enderrocament i aparcament en
superfície “El Sindicat” al carrer Rocaprevera 30” a nom de UTE SERRADELL & ANGLADA EL
SINDICAT TORELLÓ, per import de cinquanta mil vuit-cents trenta euros amb seixanta-tres
cèntims (50.830,63 €) i que fa referència a l’obra executada fins a 30 de maig de 2009,
amb càrrec a l’autorització de despesa núm. 220080021810 de la partida 301-432-6010005
(Projecte: 2008-2-301-4-1) del pressupost de despeses vigent.
Segon.- FACULTAR a l’alcalde per signar tota la documentació que es derivi del present
acord.
Tercer.- AUTORITZAR a l’alcalde a aprovar les certificacions que a partir d’aquest moment
es presentin, referides a l’obra esmentada.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.9.- ACORD SOBRE LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA O PRÉSTEC A CURT
TERMINI PEL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Pel decret de la Presidència del Patronat de data 5 de juny de 2009 s’inicia l’expedient
per concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini pel Patronat Municipal
del Teatre Cirvianum.
2. El descompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les despeses
determina una manca de liquiditat a la tresoreria. A més, per fer efectius els pagaments
ineludibles programats, cal concertar una operació de tresoreria o préstec a curt termini
per un import màxim de 100.000,00€.
3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per al Patronat és la que s’indica
a continuació:
•
•
•
•
•
•

Crèdit màxim autoritzat:
Tipus d’interès i marge:
Termini:
Comissió d’obertura:
Comissió disponibilitat:
Fedatari públic:

100.000,00 euros.
Euribor a 90 dies + 1,75.
1 any a partir de la data de signatura.
0,50%.
0,00%.
El secretari del Patronat.

4. La intervenció del Patronat ha emès el seu informe.
FONAMENTS DE DRET
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1. D’acord amb l’article 51 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, per atendre necessitats
transitòries de tresoreria cal concertar una operació de crèdit a curt termini.
2. El Patronat té aprovat el pressupost de l’exercici en curs.
3. L’operació de tresoreria o préstec a curt termini no està sotmesa a la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic, segons especifica l’article 4.1l) d’aquesta
mateixa Llei.
4. L’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova
operació, és del 33,16% i, per tant, supera el 15% dels recursos corrents liquidats en
l’exercici 2007; per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 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, l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit a curt termini és el Ple de
l’Ajuntament.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a curt termini,
amb la Caixa d’Estalvis Comarcal de Manlleu, amb les condicions financeres que tot
seguit es fan constar:
•
•
•
•
•
•

Crèdit màxim autoritzat:
Tipus d’interès i marge:
Termini:
Comissió d’obertura:
Comissió disponibilitat:
Fedatari públic:

100.000,00 euros.
Euribor a 90 dies + 1,75.
1 any a partir de la data de signatura.
0,50%.
0,00%.
El secretari del Patronat.

Segon.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat financera Caixa d’Estalvis
Comarcal de Manlleu, el qual s’adjunta com a part integrant d’aquest acord.
Tercer.-.- El pagament de les obligacions derivades de l’operació de crèdit no resta
garantit específicament.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
l’article 3 de l’Ordre de 28 de juny de 1999, en el termini dels deu primers dies del mes
següent a la formalització.
Cinquè.- Facultar l’alcalde per formalitzar les operacions de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat financera Caixa d’Estalvis Comarcal
de Manlleu.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.10.- ACORD SOBRE LA CONCERTACIÓ CRÈDIT LLARG TERMINI PER AL FINANÇAMENT
D’INVERSIONS:
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ACORD:
Expedient número 1/2009, referent a la concertació d’una operació de crèdit a llarg
termini per finançar inversions.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de maig de 2009 s’inicia l’expedient per concertar
una operació de crèdit a llarg termini per finançar inversions per import de 1.480.909,52 €.
2. En execució del pressupost de la corporació, cal concertar una operació de crèdit per
finançar les inversions següents:
Partida

Concepte

Import

101-451-6330000

Maquinària i instal·lacions del Teatre

40.000,00 €

102-452-6230000

Maquinària, instal·lacions i utillatge d’esports

102-452-6320000

Millores instal·lacions esportives

60.000,00 €

108-422-6220001

Llar d’infants “La Cabanya” obres
complementàries

50.000,00 €

108-422-6320000

Millora edificis escoles públiques

56.000,00 €

204-533-6100000

Pla d’intervenció en entorns a protegir

30.000,00 €

208-121-6260000

Equips per a processos d’informació serveis
generals

36.000,00 €

301-431-6320000

Rehabilitació habitatges baixada de l’arxiu

272.453,03 €

301-432-6010001

Enderroc nau empresa “Anodizados Torelló”

27.000,00 €

31.456,49 €
301-432-6270000

Redacció projectes urbanístics

210.593,43 €

306-434-6110000

Reposició i reforma enllumenat públic

170.000,00 €

306-443-6220000

Construcció nínxols Cementiri Mpal.

306-511-6010000

Infraestructures i equipaments població

306-511-6110002

Condicionament del clavegueram

60.000,00 €

306-511-6110005

Soterrament línies elèctriques davant de les
escoles

39.406,57 €

207-463-7100000

Transferència de capital Patronat de la
Ràdio Municipal de Torelló

12.000,00 €

301-313-7890000

Transferència de capital a la Fundació
d’Ancians de Sant Feliu de Torelló

200.000,00 €

66.000,00 €
120.000,00 €

3. Analitzades les ofertes presentades, la més favorable per a la corporació és la del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 49 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 36.2 del RD
500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del pressupost per crèdit
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extraordinari i suplement de crèdit), les despeses d’inversió es poden finançar amb
operacions de crèdit.
2. L’Ajuntament de Torelló té el pressupost de l’exercici corrent aprovat.
3. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, en relació amb
l’article 3.2 de la LGEP.
El pressupost general, incorporant-hi l’operació financera en tràmit, no s’ajusta al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article 3.2 de
la LGEP, amb la qual cosa es posa de manifest la seva necessitat de finançament.
Per corregir aquest desequilibri, s’ha d’elaborar un pla economicofinancer d’acord amb
l’article 22 de la LGEP. Aquest pla ha de ser sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació
s’ha de lliurar a la Direcció General de Fons Comunitaris i Finançament Territorial,
mitjançant les delegacions especials i provincials del Ministeri d’Hisenda, perquè en fes el
seguiment.
Per tant,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majopria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació, acorda:
Primer.- Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., per un import de 1.480.909,52 €, per finançar les
despeses d’inversió següents:
Partida

Concepte

Import

101-451-6330000

Maquinària i instal·lacions del Teatre

40.000,00 €

102-452-6230000

Maquinària, instal·lacions i utillatge d’esports

102-452-6320000

Millores instal·lacions esportives

60.000,00 €

108-422-6220001

Llar d’infants “La Cabanya” obres
complementàries

50.000,00 €

108-422-6320000

Millora edificis escoles públiques

56.000,00 €

204-533-6100000

Pla d’intervenció en entorns a protegir

30.000,00 €

208-121-6260000

Equips per a processos d’informació serveis
generals

36.000,00 €

301-431-6320000

Rehabilitació habitatges baixada de l’arxiu

272.453,03 €

301-432-6010001

Enderroc nau empresa “Anodizados Torelló”

301-432-6270000

Redacció projectes urbanístics

210.593,43 €

306-434-6110000

Reposició i reforma enllumenat públic

170.000,00 €

306-443-6220000

Construcció nínxols Cementiri Mpal.

306-511-6010000

Infraestructures i equipaments població

306-511-6110002

Condicionament del clavegueram

306-511-6110005

Soterrament línies elèctriques davant de les

27.000,00 €

31.456,49 €

66.000,00 €
120.000,00 €
60.000,00 €
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escoles

39.406,57 €

207-463-7100000

Transferència de capital Patronat de la
Ràdio Municipal de Torelló

12.000,00 €

301-313-7890000

Transferència de capital a la Fundació
d’Ancians de Sant Feliu de Torelló

200.000,00 €

Segon.- Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A., que s’adjunta com a part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres
següents:
-

Tipus d’interès variable referenciat a l’Euribor trimestral més un marge de 1,65%
Període de revisió: trimestral.
Termini total en anys: 12 anys.
Període de disponibilitat: 9 mesos.
Període de carència d’amortització: 9 mesos.
Termini d’amortització: 11 anys i 3 mesos.
Comissió d’obertura: 0,15%.

Tercer.- El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit no
queda garantit específicament.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb
l’Ordre del 28 de juny de 1999.
Cinquè.- Facultar l’alcalde per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de
contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Quan vàrem aprovar el pressupost ja vàrem constatar que hi havia un canvi de filosofia,
segurament forçat per les circumstàncies a l’hora d’elaborar la part dels ingressos del
pressupost, que era l’endeutament. En principi, l’endeutament, si les coses estan pel que
es demanen els crèdits és interessant i no hi ha d’haver cap problema i si els comptes
anteriors a demanar crèdits com aquest estan bé, endavant! No hi ha cap problema.
Però en aquest cas, ja ens vàrem manifestar així en un altre ple, es demanen més de
300.000 € fruit del conveni que es va signar pel cas anonizados. Nosaltres no hi vàrem
estar d’acord. Entenc que no podem votar per separat aquest punt del crèdit, perquè el
que s’aprova és la sol·licitud de la totalitat del préstec i nosaltres no podrem donar suport
a aquesta proposta.
VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
•
•

Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 2, dels regidors d’ERC-AM
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3.11.- ACORD SOBRE LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE
PISCINA COBERTA MUNICIPAL:
ACORD:
En data de 31 d’octubre de 2007 es va signar el contracte entre l’Ajuntament de Torelló i
l’empresa Sport Assistance 2000 S.L d’adjudicació de la concessió administrativa del
servei municipal de piscina coberta de Torelló que inclou la construcció de la piscina
coberta i l’explotació de l’activitat fins el 31 de març de 2.034.
En data 10 de juliol de 2008 el Concessionari del servei va presentar a l’Ajuntament una
sol·licitud d’autorització de canvi de les instal·lacions de producció d’energia tèrmica
convencional, mitjançant calderes de gas, previstes en projecte executiu, per un sistema
d’aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics, mitjançant calderes de
combustió d’estelles i pellets. Annex a la sol·licitud, l’entitat Concessionària
acompanyava: l’exposició de motius per sol·licitar el canvi, el projecte bàsic d’instal·lació
de dues calderes de biomassa amb un pressupost de contracte per import de 226.695,99
euros, més l’IVA d’aplicació, la memòria de la Direcció Facultativa de les obres de
construcció de la piscina coberta municipal de Torelló, referida al canvi del combustible
de gas per biomassa, que inclou la comparativa d’ambdós sistemes de producció
d’energia tèrmica i la idoneïtat de la instal·lació proposada a les necessitats energètiques
de la piscina, així com l’adequació a la normativa vigent, informes de la direcció Tècnica
i Facultativa de la referida obra, respecte les variacions pressupostaries reportades pel
canvi, l’adaptació de la instal·lació proposada a l’estat actual de l’obra en construcció i
l’adequació al calendari d’obra. Inclou també l’informe econòmic de la pròpia entitat
concessionària.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de juliol de 2008 es va
acordar APROVAR el canvi del sistema de producció d’energia tèrmica convencional
previst en el Projecte executiu de l’obra de construcció de la piscina coberta, per un
sistema d’aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics, segons el projecte bàsic
d’instal·lació de dues calderes de biomassa de 250 kWt amb un pressupost de contracte
per import de 226.695,99 euros, més l’IVA d’aplicació, presentat pel Concessionari del
servei. Així amb l’addició de la diferència, la inversió aprovada per a la construcció de la
piscina coberta se situa en un import de pressupost per contracte, de 3.128.806,74 €, més
l’IVA d’aplicació, que totalitza 3.629.415,82 €.
En data de 26 de maig de 2009, l’empresa Sport Assistance 2000SL ha presentat una
sol.licitud demanant que l’Ajuntament aprovi la no instal.lació de plaques solars en la
piscina coberta de Torelló, valorades en el projecte executiu en una quantia de 218.821,€
tenint en compte que la producció del 100% de l’ACS es realitzarà a través d’un sistema
de calderes de biomassa llenyosa, complint d’aquesta manera la secció HE4 del Codi
Tècnic de l’Edificació (contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària).
En data de 31 de maig d’enguany la direcció d’obra ha informat favorablement la
modificació proposada per l’empresa adjudicatària del contracte en el sentit que aquest
subministrament de biomassa és suficient per absorbir les necessitats calòriques de
l’edifici. Les noves calderes de biomassa tenen una eficiència energètica i potència igual
a la prevista a projecte, consistent en calderes de gas amb aportacions temporals
d’energia solar.
En data de 11 de juny l’assessor d’organització i projectes ha emès informe en el sentit
que el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals
i d’ecoeficiència en els edificis preveu en el seu article 4.4 que els edificis que en funció
dels paràmetres fixats a la taula de l’annex 1 d’aquest Decret, tinguin una demanda
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d’aigua calenta sanitària igual o superior a 50 litres/dia a una temperatura de referència
de 60º C, hauran de disposar d’un sistema de producció d’aigua calenta sanitària que
utilitzi per al seu funcionament energia solar tèrmica amb una contribució mínima en %,
en funció de les zones de l’annex2, i de la relació de comarques i mapa de l’annex 3.
Aquest requisit no serà d’aplicació quan es cobreixi aquesta aportació energètica
d’aigua calenta sanitària mitjançant energies renovables, processos de cogeneració o
fonts d’energia residuals procedents de la instal.lació de recuperadors de calor
independents a la pròpia generació de calor de l’edifici.
L’import de les plaques solars que no s’executaran és de 218.821,41 € (IVA inclòs).
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 101 del Reial decret 2/2000 pel que s’aprova el text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques preveu que, un cop perfeccionats els
contractes, l’òrgan de contractació només podrà introduir modificacions per raó
d’interès públic en els elements que l’integren, sempre que siguin degudes a necessitats
noves o causes imprevistes, justificant-ho degudament a l’expedient.
Les modificacions de contracte hauran de formalitzar-se d’acord al què disposa l’article
54 del Reial Decret 2/2000.
En les modificacions de contractes, que impliquin aïllada o conjuntament alteracions en
quantia igual o superior al 10% del preu primitiu del contracte, sempre que aquest sigui
igual o superior al 20% dels recursos ordinaris del pressupost caldrà informe de la Comissió
Especial de Comptes.
SEGON.- L’òrgan competent per aprovar la modificació és el plenari municipal ja que es
tracta d’un contracte que excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost i amb
un termini d’execució superior als quatre anys.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer. APROVAR la proposta de modificació del projecte d’obres i el contracte per la
construcció de la piscina municipal, que comporta la substitució del sistema de
producció d’energia tèrmica mitjançant gas i plaques solars
per un sistema
d’aprofitament de biomassa llenyosa per a usos tèrmics, segons el Projecte bàsic
d’instal.lació de dues calderes de biomassa de 250 KWt . La construcció de la piscina
coberta municipal de Torelló forma part del contracte de gestió del servei públic de
piscina coberta municipal, que inclou la construcció de la piscina i l’explotació de
l’activitat per un període de 25 anys, formalitzat en data de 31 d’octubre de 2007, entre
l’Ajuntament de Torelló i l’empresa Sport Assistance 2000 S.L. El preu de la construcció de
la piscina coberta municipal, en relació a l'aprovat per acord del plenari municipal en
sessió celebrada en data de 28 de juliol de 2008, queda reduït en un pressupost
d’execució de contracte de 3.410.594,41 €.
Segon. COMUNICAR aquest acord al concessionari fent-li palès que contra aquest acord
podrà presentar recurs de reposició davant del Ple en el termini d’un mes comptat des de
l’endemà de rebre aquesta notificació o bé recurs contenciós administratiu davant dels
Jutjats Contenciosos de la província de Barcelona en el termini de dos mesos comptats
també des de l’endemà de la notificació.
Tercer.- FACULTAR l’Alcalde tan àmpliament com en dret fóra necessari per executar els
presents acords.
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Quart.- Notificar el present acord al Consell Català de l’Esport pel seu coneixement i
efectes oportuns.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
A nosaltres ens sembla bé la proposta que fa Sport Assistance, de no posar en aquest cas
les plaques solars, perquè l’energia que es podria produir ja se soluciona amb la biomassa
i hem donat suport a les propostes de modificació que es van fer en el seu moment per
tal que la piscina pogués funcionar amb biomassa. Ens sembla una molt bona iniciativa.
Ara bé, el que proposaríem és que, com que ens vàrem adherir al pacte d’alcaldes o al
pla d’acció per l’energia sostenible, en què ens comprometem a reduir les emissions de
gasos d’efecte hivernacle amb unes actuacions; com que estem treballant en la llista
d’actuacions que volem fer, proposaríem que afegíssim a la llista d’espais on poder
ubicar plaques solars que ens generin energia en un futur, la piscina coberta, perquè ja és
un equipament preparat i perquè entenem que seria una bona mesura.
SR. MIQUEL FRANCH:
Justament el que tu Montse planteges és el que s’havia decidit: un dels espais que
l’ajuntament pensava utilitzar per posar-hi plaques –a Torelló són bastants i els estan
acabant de concretar- però la piscina actual hi serà inclosa; tot està preparat per tal que
s’hi puguin posar.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.12.- ACORD D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS COM A
CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “PROJECTE MODIFICAT D’OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL GIRAVOLT, SAU, JOAN DEORDAL I PUIGDASSALIT”.
ACORD:
1.Per decret de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2006 es va aprovar
inicialment el Projecte d’obres d’urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal
i Puigdassalit, redactat pels Serveis Tècnics Municipals amb un pressupost d’execució de
contracta de 560.120,12 €. El projecte va ésser sotmès a informació pública en el BOP de
Barcelona núm. 305 de data 22 de desembre de 2006 i al tauler municipal d’anuncis pel
termini de 30 dies sense que es presentessin reclamacions en aquest període.
2.Per decret de l’Alcaldia de data 7 de febrer de 2007 es va aprovar definitivament
el projecte d’obres referit i es va publicar l’acord en el BOP núm. 41 de data 16/02/2007 i
al DOGC núm. 4825 de 20/2/2007.
3.Per decret de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2008 es va aprovar la
modificació del projecte per adequar el pressupost aprovant-se la modificació amb un
pressupost d’execució de contracta de 596.808,75 euros. Aquesta modificació es va
publicar en el Bop núm. 61 de 11 de març de 2008 i en el DOGC núm. 5091 de data 14-32008 essent ferm l’acord al no haver-se presentat recursos contra el mateix.
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4.El ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data de 28 d’abril de 2008 va
acordar imposar i ordenar simultàniament les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels
carrers Giravolt, Joan Deordal, de Sau i Puigdassalit, l’establiment i exigència de les quals
es legitimava per l’obtenció d’un benefici o per l’augment del valor dels immobles de
l’àrea beneficiada.
5.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de setembre
de 2008 es va acordar aprovar definitivament l’acord d’imposició de contribucions
especials per a l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels carrers Giravolt,
Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”.
6.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de març de
2009 es va acordar estimar el recurs de reposició interposat per cinc interessats i declarar
la caducitat de l’expedient.
La declaració de la caducitat no comporta que no es pugui iniciar de nou la imposició i
ordenació de contribucions especials.
7.Per decret de l’Alcaldia de data 11 de maig de 2009 s’ha acordat iniciar
l’expedient per tramitar de nou l’expedient per la imposició i ordenació de contribucions
especials per al finançament de l’execució definides en el projecte tècnic que porta per
títol “Projecte d’obres d’urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal i
Puigdassalit”.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.La Corporació municipal considera necessari l’execució dels treballs que
preveu el referit projecte amb la finalitat d’establir els serveis d’urbanització pràcticament
inexistents fins el moment que consisteixen en la implantació de la xarxa de
subministrament d’aigua, xarxa separativa de sanejament, xarxa de subministrament
d’energia elèctrica, xarxa de telefonia, així com la pavimentació de tota la via,
enllumenat públic i la senyalització.
La realització de les obres beneficiarà especialment als propietaris de les parcel.les que
tenen accés pels vials inclosos en el projecte d’obres ja que les obres comportaran un
augment del valor dels seus béns.
Es considera procedent la imposició de contribucions especials ja que es tracta de la
urbanització de 4 vies que actualment es troben pràcticament sense urbanitzar, fet que
comporta que tot el benefici i augment del valor que genera l’actuació sigui atribuïble
als propietaris que termegen amb aquestes vies ja que aquestes vies donen accés només
als veïns que viuen en aquesta zona.
Per les circumstàncies exposades anteriorment aquesta Corporació considera que el
percentatge pel que han de contribuir els subjectes especialment beneficiats és del 90%
del cost suportat per la Corporació, donada la ponderació entre la concurrència de
l’interès general i els particulars dels subjectes beneficiats per les contribucions especials,
d’acord al què s’ha esmentat anteriorment.
SEGON.Determinada la part a suportar pels especialment beneficiats, s’ha d’establir
els criteris de repartiment entre els previstos per l’article 32 de Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
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L’arquitecte municipal ha emès informe en el sentit que justifica que es reparteixi els
mòduls de pagament en funció de dos criteris:
1.- Per un costat, es reparteix, dividint pel nombre d’escomeses, el cost de les
infraestructures inherents a l’ús d’habitatge, és a dir, xarxa de clavegueram, aigua
potable, baixa tensió i telefonia dividint el cost d’aquests serveis pel nombre d’habitatges.
2.- Per l’altre costat, es proposa dividir la resta de partides d’obra com són: enllumenat
públic, calçada, voreres, enjardinament i senyalització es repartiran tenint en compte els
metres lineals de façana i el volum edificable en un 50% cadascun.
El tècnic municipal proposa el repartiment en base a aquests criteris pel fet que aquests
carrers, molt antics i molt poc urbanitzats fins a la data, tenen construccions també
antigues, especialment en els carrers Sau, Joan Deordal i Puigdassalit, construïdes a
l’empara de les corresponents llicències municipals, però que a partir de l’aprovació del
Pla General del 1983, moltes d’elles han quedat amb volum disconforme per no complir
amb els estàndards fixats. Aquest problema esdevé, principalment perquè les parcel.les
que tenen façana a aquests carrers estan qualificades pel planejament general com a
Zona J, residència aïllada. Aquesta zonificació urbana té uns paràmetres obligatoris com
és la separació als límits de parcel·la o la densitat màxima de dos habitatges per
parcel.la. Així doncs, es dóna el cas que dues parcel.les amb superfície de terreny similar i
un volum edificat també similar, en un cas ubica només un habitatge i, en un altre cas,
quatre. Per tant, el nombre d’escomeses dels serveis urbans d’aquesta última parcel·la
seran quatre vegades les de l’altre. Per aquest motiu, es considera que la fórmula més
equitativa distribuir el cost de sanejament, aigua potable, presa de clavegueram,
energia elèctrica i telefonia a parts iguals entre les escomeses. Es considera repartir la
resta de partides d’obra: enllumenat públic, calçada, voreres, enjardinament i
senyalització utilitzant la mitjana dels mòduls de metres lineals de façana i edificabilitat ja
que avui en dia el valor de la propietat urbana està determinat pel seu aprofitament
urbanístic que es materialitza en el volum edificable. No obstant, no es creu adequat
aplicar un sol mòdul, perquè pot donar lloc a distorsions pel fet que una determinada
finca pot tenir un gran volum edificable i, en canvi, per la seva configuració, el seu accés
a la via pública sigui petit, cosa que atemperaria molt el seu valor i l’augment a
experimentar a conseqüència de la realització de l’obra. És per aquest motiu que també
es té en compte la longitud de la façana de les finques, perquè és un element en el valor
de les finques en quant a la presència i configuració dels edificis, la seva ventilació,
il.luminació i accés.
Es considera que la mitjana entre els mòduls de metres lineals de façana i edificabilitat és
l’adequada per la configuració dels carrers i les finques que hi termegen.
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, en el que s’estableix la ponderació de
l’interès general i especial de les obres a executar, resultant que la base imposable serà
com a màxim de cinc-cents trenta-set mil cent vint-i-set euros amb vuitanta-set cèntims
(537.127,87 €), corresponents al 90% del cost que l’Ajuntament suporta per realitzar
aquesta obra, que no supera el límit del 90% exigit per la llei.
TERCER.Vist el que disposen els articles 28 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament pot
establir i exigir contribucions especials per a la realització d’obres municipals, sempre que
es produeixi un benefici o augment de valor en els béns dels particulars i sempre que les
obres es realitzin dins l’àmbit de les competències de l’Ajuntament per complir els fins que
li són atribuïts. L’execució del projecte l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització
del carrer del Giravolt, Sau, Joan Deordal, i Puigdassalit” té aquesta consideració, perquè
s’inclou en una de les enumerades en l’art. 29 del RDL 2/2004.

38

QUART.De conformitat amb l’article 22.2e) i l’article 47.3 h) LBRL la competència per
la imposició i ordenació dels recursos propis de caràcter tributari correspon al ple de la
Corporació i exigeix el vot favorable de la majoria simple del nombre legal de membres
de la Corporació.
L’Ajuntament disposa, degudament aprovada i en vigor de l’Ordenança General de
Contribucions Especials en la que es conté amb caràcter general la regulació bàsica de
la seva ordenació.
Vistos els informes de secretaria i d’intervenció que consten a l’expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de
la Corporació, acorda:
Primer.- Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució del
projecte l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització del carrer del Giravolt, Sau,
Joan Deordal, Puigdassalit”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
Segon.- Aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concreta del tribut, que d’acord
amb l’article 34.3 LHL conté els següents extrems:
1. El cost previst de l’obra es fixa en cinc-cents noranta-sis mil vuit-cents vuit euros amb
setanta-cinc cèntims (596.808,75 €) .
2.- El cost suportat per l’Ajuntament serà de cinquanta-nou mil sis-cents vuitanta mil euros
amb vuitanta-vuit cèntims (59.680,88 €), corresponent al 10% del cost de les obres.
3.- La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d’un 90% del cost suportat per
l’administració, és a dir, cinc-cents trenta-set mil cent vint-i.set euros amb vuitanta-set
cèntims (537.127,87 €), que constituirà la base imposable del tribut.
4.- Els criteris de repartiment seran:
4.1.Es reparteix dividint pel nombre d’escomeses el cost de les infraestructures
inherents a l’ús d’habitatge, és a dir, de sanejament, aigua potable, clavegueram,
energia elèctrica i telefonia. Així els mòduls a repartir en aquest apartat són els següents:
-Valor escomesa d’aigua
1.656,72 €
-Valor escomesa per baixa tensió 2.542,02 €
-Valor escomesa per telefonia
1.361,75 €
-Valor escomesa per xarxa de clavegueram 2.994,75 €
4.2.- Per l’altre costat, es proposa dividir la resta de partides d’obra corresponents a
enllumenat públic, calçada, voreres, enjardinament i senyalització, que ascendeixen a
una quantia de 266.815,30 € es repartiran tenint en compte els metres lineals de façana i
el volum edificable en un 50% cadascun.
5. Pel cas d’existència de serveis urbanístics previs que siguin aprofitables en l’execució de
l’obra, la minoració de cost que aquesta circumstància comporti es deduirà de la quota
del subjecte passiu que pugui acreditar fefaentment el preu i pagament de les despeses
originals, un cop es realitzi la liquidació definitiva de les contribucions especials.
Tercer.- Advertir que aquesta quantitat es fixa, d’acord amb l’article 31.3 LHL, amb el
caràcter de mera previsió i serà objecte, en el seu cas, de l’oportuna rectificació, a l’alça
o a la baixa, una vegada acabades les obres i conegut el cost real de les mateixes.
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Quart.- Assenyalar com a subjectes passius de les contribucions especials imposades les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la LGT
especialment beneficiades per la realització de les obres, tenint aquesta consideració les
que siguin propietàries dels béns immobles afectats per l’execució del projecte.
Cinquè.- Aprovar la relació de contribuents, així com les quotes individuals resultants
d’aplicar a la base imposable els mòduls establerts en relació amb cada una de les
finques i propietaris afectats, i segons resulta de les bases del repartiment que s’aproven
en aquest acord que consta a l’expedient.
Sisè.- En tot allò que no estigui previst en aquest acord, es remet a l’Ordenança general
de Contribucions Especials de l’Ajuntament de Torelló.
Setè.- Exposar al públic aquest acord, junt amb la resta de l’expedient, durant un termini
de trenta dies, per mitjà d’edictes en el tauler d’edictes de la Corporació i en el Butlletí
Oficial de la Província, així com en un diari de la premsa diària de més circulació, amb la
finalitat que qualsevol interessat pugui examinar i presentar les reclamacions que estimi
oportunes.
Vuitè .- Determinar que en cas que no es presentessin reclamacions, els acords
provisionals d’imposició i d’ordenació concreta de les contribucions especials es
consideraran elevats a definitius, sense necessitat d’adoptar nou acord, publicant-se
llavors tant l’acord com el text definitiu en la forma establerta per l’article 17 LHL,
notificant-se llavors als contribuents les quotes individuals assignades en la forma
establerta en l’article 34.4 LHL.
Novè.- Invitar en l’edicte d’exposició pública als interessats que ho sol.licitin, si ho
consideren oportú, la constitució de l’Associació Administrativa de Contribuents.
Desè.- Facultar tan amplament com en dret sigui menester al senyor Alcalde per a
l’execució dels precedents acords.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Només dir que esperem que aquesta vegada es pugui tirar endavant el procés en els
terminis corresponents i que no s’hagi de declarar –com va passar en l’anterior ocasió- la
caducitat de l’expedient, perquè hi ha veïns que tenen molt interès en què es resolgui la
urbanització d’aquesta zona, ja que això els permetrà accedir amb més qualitat als seus
habitatges i tenir unes finques amb més qualitat. A veure si aquesta vegada ens en sortim.
SR. JORDI CASALS:
Aquest és despropòsit més en un llarg joc de despropòsits d’aquest procés, que s’allarga
des de fa anys i que quan semblava –encara que nosaltres no hi estiguéssim d’acordque s’arribava a una solució, encara que fos amb aquestes contribucions especials amb
un cost –per nosaltres- elevadíssim per als veïns, resulta que per una qüestió interna s’ha
de tornar a començar.
Entenem que tampoc hi ha voluntat d’escoltar les reclamacions que s’han pogut fer i
que hagi servit per avançar una mica de feina en el temps; suposem que no serà així,
que els veïns tornaran a entrar les sol·licituds i les al·legacions que havien entrat i el procés
continuarà tal com el vàrem deixar fa bastant temps i tal com ja vàrem fer en l’anterior
ocasió, ara tampoc podem donar-hi suport.
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SR. MIQUEL FRANCH:
A la pregunta concreta que feia la Montse: l’interès de l’ajuntament és clarament tirar
això endavant; ara bé, si en mig d’aquest procés hi ha algun tipus de contenciós,
l’ajuntament haurà d’estudiar què fer, si tirar-ho endavant o no. No seria gaire lògic en un
expedient de contribucions especials, que si existeix un contenciós –que es podria donarque l’ajuntament decidís tirar endavant sense esperar la resolució d’aquest contenciós.
Per tant, la voluntat política de l’ajuntament és tirar-ho endavant, però desconeixem si
algun veí presentarà recurs al contenciós i si és així, i a mi em consta que serà així, perquè
he parlat amb el representant d’un grup de veïns, justament els veïns que van comprar les
parcel·les a l’ajuntament de Torelló i veurem si van o no al contenciós, però ja avanço
que si hi van, l’ajuntament aturarà tot aquest procés en espera que el jutjat resolgui.
SRA. MONTSE AYATS:
És evident que entenc la posició de l’equip de govern, però jo crec que és important...
aquesta urbanització està formada per veïns que si que tenen interès en què això vagi
endavant; és evident que hi ha uns veïns que, pel que sigui, tenen les propietats de fa
molts anys i probablement entenen que estem parlant d’un cost molt elevat que ells no
havien previst, però em sembla, com a grup, ens sembla preocupant que hi hagi gent
que s’acollís a la compra d’aquestes parcel·les impulsades pel propi ajuntament, que
sabien perfectament que això havia d’anar acompanyat de la urbanització
corresponent, perquè si no, no les haurien comprat al preu que les van comprar.
SR. MIQUEL FRANCH:
Fins i tot, afegint a això que dius tu... no es pot donar llicència de primera ocupació i hi
viuen; és lògic que hi visquin! El que no pot fer l’ajuntament, des del meu punt de vista, és
que si es té clar que es venen unes parcel·les –es varen vendre a principis de l’any 1999- i
és lògic des del meu punt de vista que si compres una parcel·la i s’ha d’urbanitzar, et
toca assumir les despeses d’urbanització; hi ha algú que no ho entén així? És cert i tothom
té dret a actuar de la manera que cregui, només faltaria!
SR. JORDI CASALS:
Només per haver estat observador passiu d’aquesta partida de tenis: no és qüestió –jo
crec- que els veïns no vulguin que la urbanització tiri endavant, si no que no ho volen en
les condicions que s’han posat des de l’Ajuntament i que tot plegat, aquest procés –com
n’hi ha hagut algun altre, com per exemple el cas d’anonizados- és una cosa que s’ha
allargat en el tems i les coses, quan s’allarguen tant i no es troba la solució, hi ha
problemes i aquests dos són dos casos d’aquest tema que l’únic que es fa és perjudicar
els veïns de Torelló.
SR. MIQUEL FRANCH:
Tindrem temps segurament de parlar-ne, perquè és possible que hi hagi algun contenciós
que tiri endavant i, per tant, l’Ajuntament frenarem aquesta aprovació que fem avui. Jo
no conec cap Ajuntament de la comarca que davant d’un contenciós decideixi tirar
endavant unes obres d’aquest tipus; a més, crec que les persones a les quals feia
referència la Montse, ho saben perfectament això! Per tant, tenen dret a fer el que
creguin oportú, però l’Ajuntament, en data d’avui torna a aprovar tirar endavant
aquestes obres d’urbanització, que varen ser consensuades amb tots els veïns, com
havien de ser i fins i tot en quin punt es col·locarien els contenidors –és lògic que es faci
d’aquesta manera-; hi va haver set veïns i a vegades s’hi van afegir altres que no eren de
la comissió i van aprovar com es faria i a última hora han sortit aquestes coses, de les
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quals no en té la culpa l’Ajuntament, que algú consideri que no ha de pagar les despeses
d’urbanització i subscric les paraules que abans ha dit la Montse.
VOTACIÓ:
Se sotmet la proposta a votació i s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació, atenent al resultat que s’especifica a continuació:
•
•

Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 2, dels regidors d’ERC-AM

3.13.- ACORD, SOBRE LA CESSIÓ GRATUÏTA DE LA PARCEL.LA SITUADA A L’ÀMBIT DEL PLA
PARCIAL “EL CASTELL I”, AL CARRER MAS TORRA, NÚMS. 86-124, A FAVOR DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA I DESTINADA A L’AMPLIACIÓ DE L’IES CIRVIANUM DE TORELLÓ:
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 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 trenta
dies en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament sense que es presentessin al·legacions de cap
mena.
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del dia 25 de maig de 2009, va aprovar
la desafectació d’aquesta parcel·la, que ha passat de ser un bé de domini públic a bé
patrimonial, tràmit que ha estat inscrit al Registre de la propietat número 2 de Vic amb
data 10 de juny de 2009.
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,
Departament que ha acusat recepció de l’expedient i ha comunicat a l’Ajuntament que
no hi ha cap inconvenient per portar a terme la cessió.
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 intern i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- CEDIR gratuïtament a favor de la GENERALITAT DE CATALUNYA, el domini de la
finca amb qualificació com a bé patrimonial, inscrita en l’Inventari municipal de Béns que
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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 2444, llibre 328 de Torelló, foli 209, finca número
11644.
Descripció: “URBANA. FINCA NÚMERO DOS-CENTS VINT-I-TRES. Parcel.la de terreny,
situada al municipi de Torelló, al carrer Mas Torra, números 86-124, de forma
irregular, allargada. La superfície total de la finca és de dos mil tres-cents
quaranta-set metres quadrats; TERMEJA: al Nord, en línia de 106,70 metres
aproximadament, amb el carrer Mas Torra, i nord-est, en línia de 2,10 metres
aproximadament, amb el xamfrà entre el carrer Mas Torra i el carrer de la Molina;
dreta, entrant, oest, en línia de 26,27 metres aproximadament, amb el carrer de la
Molina; esquerra, entrant, est, en línia de 22,79 metres aproximadament, amb el
carrer Ausiàs March, i nord-est, en línia de 2,84 metres aproximadament, amb el
xamfrà entre el carrer Ausiàs March i el carrer Mas Torra; fos, sud, en línies de 34,91
metres, 48,24 metres i 26,79 metres 9,58 metres i 19,91 metres, aproximadament,
amb el límit del Pla Parcial.
Segon.- La parcel·la objecte de la cessió s’ha de destinar a l’ampliació de l’IES Cirvianum
de Torelló, 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.-. 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 docent
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.
Quart.- Es faculta a l’Alcalde per a la signatura de la documentació que sigui
necessària per a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la GENERALITAT DE CATALUNYA per tal de procedir
a elevar la cessió esmentada a escriptura pública.
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
Com veieu, l’interès de l’Ajuntament després d’haver parlat amb l’IES i després d’analitzar
l’oferta formativa que tenim a Torelló, el creixement d ela població i un altre tema
importantíssim i és que aquest institut, no està donant servei solament als nois i noies del
nostre municipi, si no també a nois i noies de la Vall del Ges i també del Bisaura. Va
semblar important per part de l’Ajuntament fer aquesta cessió de 2.300 m², absolutament
necessària; sabem que no serà una cosa immediata, aquesta ampliació, però és
important que l’Ajuntament faci aquesta cessió i, a més, totalment urbanitzada; els
departaments de la Generalitat, quan els fas cessions per a la construcció d’equipaments
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dependents de la pròpia Generalitat exigeixen que hi hagi tots els serveis urbanístics en
condicions.
Pretenem que la referència d’aquest institut de Torelló segueixi essent important tant per
Torelló, com per a la Vall del Ges i el Bisaura i també estem treballant per tal que l’oferta
formativa –tal com s’ha explicat abans per part de l’Àrea d’Educació de la Diputació de
Barcelona- pugui ser més àmplia –serà així- i en el grau superior també estem treballant
en aquest sentit i confiem que serà d’aquesta manera.
SRA. MONTSE AYATS:
Tal com es va comentar en el darrer ple: en cap cas estem plantejant una ampliació de
noves línies de secundària, o si?
SR. MIQUEL FRANCH:
No.
SRA. FLORA VILALTA:
No es pot dir un no radical en aquest sentit, perquè cal tenir en compte que nosaltres ara,
tota la fase de major natalitat està acabant tot el tema de primària i fa preveure que a
secundària hi haurà un augment i no només de persones nascudes a Torelló, si no també
de la Vall del Ges. Per tant, no es pot descartar del tot que pugui haver-hi una nova línia
de secundària, però la intenció principal que ens va comunicar l’equip directiu de l’IES
Cirvianum era el tema de poder ofertar un batxillerat artístic i poder iniciar uns nous
mòduls de formació professional; per tant, això vol dir que si que necessitarien augmentar
l’espai i des d’aquí es fa aquesta previsió amb antelació, perquè quan arribi aquesta
petició i el departament l’hagi estudiat, no es digui per part de l’Ajuntament que ara no hi
ha lloc i que haguem perdut una oportunitat.
SRA. MONTSE AYATS:
Com a grup, i ja ho vàrem manifestar a l’anterior ple, ens sembla que en cas d’haver
d’ampliar secundària, cosa que estaria molt bé, poder ampliar línies a l’IES públic, ens
sembla molt bé, però hem de plantejar-nos seriosament la construcció d’un segon IES en
una altra ubicació del poble.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.14.- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER
DE 2009:
ACORD:
Ateses les variacions que s'han practicat amb posterioritat a l'aprovació de la rectificació
del padró Municipal d'Habitants a 1 de gener de 2008, i de conformitat amb la legislació
vigent,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
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seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la rectificació del padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2009,
d'acord amb el resum següent:
Població del municipi a 1-1-2008:
Població del municipi a 1-1-2009:

13.681
13.812

VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS 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 DEFINITIVA DEL PROJECTE DEL PLA PARCIAL “LA CREU II”:
ACORD:
Atès que per resolució d’alcaldia del dia 24 d’octubre de 2008, es va aprovar inicialment
de nou, de conformitat amb allò que disposa l’article 112.4 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, el projecte del Pla Parcial “LA
CREU II”, redactat per l’arquitecte Ramon Colomer i Oferil, presentat a l’ajuntament en
data 4 de juny de 2008, d’acord amb les consideracions assenyalades en l’informe emès
pels serveis tècnics municipals en data 7 de juliol de 2008.
Atès que es va publicar de nou l’edicte de l’acord al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, núm. 267, del dia 06/11/08, al Diari “El Periódico” del dia 06/11/08, i al tauler
municipal d’anuncis, pel període comprès del 06/11/08 al 13/12/08, pel termini d’un mes
de durada. Es va notificar individualment als propietaris de finques incloses en l’àmbit del
Pla parcial, en data 12/11/08, i es va sol·licitar de nou informe a la Comissió Territorial
d’Urbanisme i es va demanar també novament informe a la Direcció General de
Promoció de l’Habitatge, en data 11/11/08, registre de sortida núm. 5213 i 5214, d’acord
amb el què fa referència l’article 83.5 del TRLUC.
En data 29 de desembre del 2008, es rep l’informe de la CTUB, que en resulta favorable, i
en data 7 de gener del 2009, es rep l’informe de la direcció General de Promoció de
l’habitatge, en el que es demana que es completi la documentació incorporant al
projecte tres consideracions que es detallen:
•
•
•

Regular normativament el percentatge de sòl per habitatges d’HPO en les
diferents subzones residencials.
Contemplar els terminis per la construcció dels habitatges d’HPO
Incorporar la Memòria Social, d’acord amb el que estableix la legislació
vigent.

Aquestes consideracions es varen incorporar al projecte, que es va lliurar a l’administració
el 11 de febrer del 2009, contestant la Direcció General de Promoció de l’Habitatge amb
un informe favorable el 2 de març del 2009.
En el període d’exposició pública d’aquesta segona aprovació inicial es va presentar una
al·legació, a nom de Ma. Teresa Aulinas Casas.
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En data de 17 de març del 2008, registre d’entrada 1759, en Ramon Colomer i Oferil, lliura
un nou projecte modificat de cara a l’aprovació del pla parcial.
Vist l’informe emès pels serveis territorials del dia 17 de març del 2008, una vegada
analitzat el contingut de l’al·legació i el projecte d’ordenació del pla parcial, es
considera que:
•

•
•

Es complimenten en part les consideracions apuntades als informes de les
Administracions, a excepció dels informes de la Companyia Telefònica i ENDESA,
que s’hauran de justificar en el Projecte complementari d’urbanització
corresponent.
Es proposa desestimar l’al·legació.
S’incorporen les consideracions apuntades a l’informe tècnic.

Vist l’informe de Secretaria de data 19 de març de 2009, que consta a l’expedient.
D’acord amb la notificació de la Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de 14 de setembre de 2005, per la qual reconeix a l’Ajuntament de Torelló, la
competència per l’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats, a què fa referència
l’article 79.1 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol.
Vist el dictamen favorable de la Comissió de Territori i urbanisme, promoció econòmica,
societat del coneixement, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents i, en tot
cas, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer.- DESESTIMAR l’al·legació presentada per la senyora Maria Teresa Aulinas Casas,
referent a una finca situada a l’àmbit del Pla parcial La Creu II, ja que no es pot
considerar que les dues parcel.les resultants que es solapen sobre la finca original, tinguin
les mateixes consideracions, quan una queda amb l’habitatge i l’altre no. Per tant, una és
de la clau “J especial” i l’altre només de la clau “J” general a tot el pla parcial.
Segon.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte modificat del Pla Parcial LA CREU II,
presentat a l’ajuntament pel tècnic redactor Ramon Colomer i Oferil, que inclou el PPU i
el projecte d’Urbanització, d’acord amb l’art. 82.1, del Decret 305/2006 de 18 de juliol, del
Reglament de la Llei d’urbanisme.
Tercer.- CONDICIONAR la publicació de l’anunci de l’Acord i les Normes Urbanístiques
del referit Pla parcial, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d’anuncis de
l’ajuntament, a la presentació de la garantia del 12 % del total del cost d’implantació
dels serveis i l’obra urbanitzadora, mitjançant la constitució d’un aval bancari, tal com
estableixen els articles 101.3 i 100.3 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme. Aquest aval respondrà en primer terme de
l’execució de la meitat de la urbanització de la Ronda del Puig, que caldrà executar-se
en el termini d’un any des de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació, i de
l’aprovació del projecte complementari d’urbanització.
Quart.- TRAMETRE un exemplar del projecte refós degudament diligenciat, junt amb el
certificat de l’acord del Ple i la còpia de l’expedient administratiu a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central, per tal que en tinguin coneixement.
Cinquè.- NOTIFICAR-HO als promotors del Pla parcial.
INTERVENCIONS:
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SR. MIQUEL FRANCH:
Com sabeu, quan s’aprova un Pla parcial s’ha de presentar una garantia. Aquesta
garantia, bàsicament és per l’obra urbanitzadora i ja ho hem fet en altres casos, però
l’Ajuntament, hem cregut oportú que, a part que sigui per l’obra urbanitzadora, aquest
aval que hagin de dipositar, respongui en primer terme per la meitat de l’obra
d’urbanització de la ronda del Puig. Què vol dir això? Si ho recordeu, la meitat del carrer
va a compte del pla Parcial La Creu I l’altre meitat del carrer toca al Pla parcial La Creu II
. La meitat del carrer que es troba dins dle pla Parcial de la Creu I ja està feta i falta la
segona meitat. És bàsic que aquest carrer estigui acabat, perquè pot ser una sortida molt
interessant que també s’està tractant en el pla de mobilitat; perquè els vehicles que
passin per la ronda del Puig no hagin de passar pel carrer Sant Jordi, el semàfor, ... i que
puguin seguir per la ronda del Puig cap a la rotonda i que puguin accedir cap a Olot,
Barcelona i Manlleu.
Aquest aval es posa amb aquesta condició i, a més, s’especifica que cal executar-ho en
el termini d’un any comptat des de l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació.
Com sabeu, a partir de l’aprovació d’aquest Pla parcial, cal aprovar posteriorment el
projecte de reparcel·lació i seria a partir de la data en què s’aprovi que començaria
aquest termini per a l’execució de les obres per aquest mig carrer que falta; ja hi havia
certa voluntat en fer-ho, però hem de mirar que sigui realitat i per això condicionem
aquest aval a la urbanització d’aquest carrer.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
4.2.- ACORD SOBRE LA CONSTITUCIÓ D’UNA SERVITUD D’ÚS PÚBLIC A FAVOR DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ D’UNA SUPERFÍCIE DE 86,97 M² DE LA FINCA REGISTRAL INSCRITA
AL REGISTRE NÚM. 2 DE VIC AL TOM 2444, LLIBRE 328, FOLI 106, FINCA NÚM. 11605.
ACORD:
L’Ajuntament de Torelló per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de
27 d’octubre de 2008 va acordar cedir a favor de l’Institut Català del Sòl per la
construcció d’habitatges de protecció pública la finca que es detalla a continuació:
“URBANA: FINCA NÚMERO CENT VUITANTA-QUATRE. Parcel·la de terreny, situada al
Municipi de _Torelló, al carrer Compte Borrell números 57, 59, 61, 63, 65 i 67, de
forma rectangular; la superfície total de la finca és de mil dos-cents setanta-set
metres quadrats; TERMEJA: al front, sud, en línia de 51,80 metres aproximadament,
amb el carrer Compte Borrell; esquerra, entrant, oest, en línia de 24,65 metres
aproximadament, amb el passeig peatonal que uneix perpendicularment el
carrer Mas Torra i el carrer Compte Borrell; fons, nord, en línia de 51,80 metres
aproximadament, amb la finca número 183, descrita anteriorment; dreta, entrant,
est, en línia de 24,65 metres aproximadament, amb el carrer Cerdanya. La seva
classificació urbanística és de sòl urbanitzable; i sobre la finca descrita poden
construir-se un total de dos mil cinc-cents vint metres quadrats de sostre. Aquesta
parcel·la es reserva per a la construcció d’habitatges de protecció pública.
Correspon a aquesta finca un percentatge del tres enters setanta-set centèsimes
per cent del total dels drets que s’adjudicaran en aquest Projecte de
reparcel·lació”.
L’esmentada finca és inscrita al Registre de la Propietat de Vic, al volum 2444, llibre
328 de Torelló, foli 106, finca núm. 11605.
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En data de 30 de març d’enguany l’INCASÒL ha sol.licitat a l’Ajuntament de Torelló
l’acceptació d’una servitud d’ús públic, sobre una porció de terreny de 86,97 m2 de la
finca referida anteriorment i destinada al trànsit de vianants, d’acord al plànol que
s’adjunta i que consta a l’expedient.
En data de 15 d’abril de 2.009 l’arquitecte municipal ha emès informe favorable a la
constitució de la servitud de pas ja que aquesta porció de 86,97 m2 queda integrada a la
mateixa vorera, separada de la resta de la parcel.la pels murs que l’eleven.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, règim intern i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER.- ACCEPTAR la constitució d’una servitud d’ús públic a favor de l’Ajuntament de
Torelló d’una porció de 86,97 m2 de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Vic, al
volum 2444, llibre 328 de Torelló, foli 106, finca núm. 11605 . Sobre aquesta zona caldrà
permetre el trànsit de vianants i l’Ajuntament de Torelló n’assumirà el manteniment des
del nivell de paviment.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’Institut Català del Sòl als efectes de procedir a
aixecar escriptura pública per la seva inscripció al Registre de la Propietat.
TERCER.- FACULTAR l’Alcalde-President tan àmpliament com en dret fóra menester per
executar els presents acords.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.

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

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

1/2009 diversos 21/04/2009 Aprovació factors de l’específic nòmina mes RRHH
d’abril de 2009
2/2009 diversos 21/04/2009 Aprovació de gratificacions i hores extres
nòmina abril

RRHH

31/2009-RRHH

23/04/2009 Atorgament de bestreta reintegrable.

RRHH

2/2009

27/04/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Intervenció
PER TRANSFERÈNCIA NÚM. 2/2009

2/2009

27/04/2009 APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE
PRESSUPSOT NÚM. 2/2009

Intervenció

311/09

06/05/2009 ocupació via pública

Activitats

F/2009/57

08/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/57

Intervenció

3/2009

11/05/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Intervenció
PER GENERACIÓ D'INGRESSOS

4/2009

11/05/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Intervenció

48

Numero

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

PER TRANSFERÈNCIES
12/05/2009 Festa fi de curs CEIP Marta M;ata

Joventut

P/2009/39

12/05/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/39

Intervenció

P/2009/40

12/05/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/40

Intervenció

F/2009/51

12/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/51

Intervenció

F/2009/60

12/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/60

Intervenció

F/2009/56

12/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/56

Intervenció

F/2009/55

12/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/55

Intervenció

F/2009/54

12/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/54

Intervenció

13/05/2009 Concedir dret funerari nínxol núm. 2402 2a.
Part Nova

Secretaria

EXP 256/09

13/05/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

EXP 213/09

13/05/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

EXP 97/07

13/05/2009 REQUERIMENT OBRA EN MAL ESTAT

Urbanisme

EXP 738/06

13/05/2009 REQUERIMENT OBRA EN MAL ESTAT

Urbanisme

F/2009/53

13/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/53

Intervenció

132/2008 RRHH 13/05/2009 Cessament tresorera municipal

RRHH

F/2009/58

14/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/58

Intervenció

08-12-04
OPOKU,ALTRES

14/05/2009 DECRET RESOLUCIÓ BAIXA D'OFICI OPOKU I
ALTRES C.LA GLEVA, 16 1-1

Recepció
Espona

AD-20/2009

14/05/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-21/2009

14/05/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-22/2009

14/05/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-23/2009

14/05/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-24/2009

14/05/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

2009/122

14/05/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2006/8

14/05/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

P/2009/41

15/05/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/41

Intervenció

2007/87

15/05/2009 SOL·LICITUD DE TERGETA PROVISIONAL
D'APARCAMENTS PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

15/05/2009 Resolució compareixença recurs c.a.
186/2009-1

Secretaria

15/05/2009 Concessió nínxol núm. 568 1a. Est

Secretaria

15/05/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 57 3a. Oest

Secretaria

8/09

15/05/2009 v/p Joanot Martorell

Activitats

ART / ALC /
004/09

15/05/2009 CASAMENT

Alcaldia

ART / ALC /
013/09

15/05/2009 CASAMENT

Alcaldia

18/09

15/05/2009 Proposta sanció

Policia Local

18.1/09

15/05/2009 Persones jurídiques

Policia Local

33/09

15/05/2009 Denegar

Policia Local

34/09

15/05/2009 Anul·lar

Policia Local

35/09

15/05/2009 Denegar

Policia Local

F/2009/61

18/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/61

Intervenció

49

Numero

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

F/2009/64

18/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/64

Intervenció

F/2009/66

18/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/66

Intervenció

266/09

18/05/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

1/2009

18/05/2009 INICI EXPEDIENT CONCERTACIÓ CRÈDIT A
LLARG TERMINI PER INVERSIONS ANY 2009

Intervenció

19/09

18/05/2009 Proposta sanció

Policia Local

19.1/09

18/05/2009 Persones jurídiques

Policia Local

23/04-II,2

18/05/2009 Llicència ambiental (annex II.2)

Activitats

18/05/2009 festa cloenda final de curs AMPA Vall del ges Joventut
1996/194

18/05/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

18/05/2009 Concessió nínxol núm. 2403 3a. Part Nova

Secretaria

43-09-RRHH

19/05/2009 Contractació urgència socorrista piscina
municipal.

RRHH

09-05-22
Miranda

19/05/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SR. MIRANDA
PL.TORNERS, 4 2-1

Recepció
Espona

P/2009/43

19/05/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/43

Intervenció

284/09

19/05/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

09-05-19 Baena- 19/05/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI BAENA-ORTEGA Recepció
Ortega
C. CAPSAVILA,13 1-A
Espona
09-05-19
Bougamza

19/05/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI BOUGAMZA C. Recepció
CANIGÓ, 39 3-1
Espona

33/03-III

19/05/2009 Control annex III

Activitats

38/2009 RH

19/05/2009 Resposta Diligència embargament

RRHH

EXP 277/09

19/05/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

27/07-III

19/05/2009 Permís municipal

Activitats

38/09

19/05/2009 V/P Festus

Activitats

PISCINA
COBERTA

19/05/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 16 OBRA
"PISCINA COBERTA MUNICIPAL"

Intervenció

F/2009/63

19/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/63

Intervenció

F/2009/65

19/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/65

Intervenció

P/2009/42

19/05/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/42

Intervenció

P/2009/44

19/05/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/44

Intervenció

P/2009/45

19/05/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/45

Intervenció

P/209/46

19/05/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/46

Intervenció

2004/135

20/05/2009 SOL·LICITU D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2/2009 diversos 20/05/2009 Aprovació de gratificacions i hores extres
nòmina maig

RRHH

2009/154

20/05/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

1997/21

20/05/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2009/39

20/05/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2002/116

20/05/2009 SOL·LICITUD AJUT ECÒMIC

Benestar Social

JGL 06/04/2009 20/05/2009 APROVAR JUSTICACIÓ PAGAMENT "AJUT A
FAMÍLIES"

Intervenció

PJ-03

20/05/2009 APROVAR CONCESSIÓ PAGAMENT A
JUSTIFICAR "AJUT A FAMÍLIES"

Intervenció

PLA

20/05/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA

Intervenció

50

Numero
ACCESSIBILITATC.PUIGROVI

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

"PLA ACCESSIBILITAT. FASE PRIORITÀRIA.
MÒDUL 4 C. PUIGROVI"

2008/73

20/05/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÍDA

Benestar Social

2008/214

20/05/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

2007/98

20/05/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

2009/151

20/05/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2009/127

20/05/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2008/107

20/05/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2009/20

20/05/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2008/11

20/05/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

H/2009/4

20/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS H/2009/4

Intervenció

1/2009 diversos 20/05/2009 Aprovació factors de l’específic nòmina mes RRHH
de maig de 2009
2/2009

20/05/2009 INICI EXPEDIENT CONCERTACIÓ CRÈDIT A
LLARG TERMINI PER FINANÇAR INVERSIONS
ANY 2009

Intervenció

32/08-II,1

21/05/2009 llicència ambiental anex II.1

Activitats

P/2009/48

21/05/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/48

Intervenció

F/2009/59

21/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/59

Intervenció

2006/128

21/05/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

273/09

21/05/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

2007/159

21/05/2009 SOL·LICITUD NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

AIGUA-B/05

21/05/2009 CONCESSIÓ INCRMENT 1er. TRAM TAXA
AIGUA POTABLE

Intervenció

AIGUA-B/06

21/05/2009 CONCESSIÓ INCREMENT 1er. TRAM TAXA
AIGUA POTABLE

Intervenció

4-5-6/2009
SELEC

21/05/2009 Selecció: bases i convocatòria personal
laboral temporal piscines estiu 2009

RRHH

EXP 292/09

21/05/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

2008/93

21/05/2009 SOL·LICITTUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

2001/62

21/05/2009 SOL·LICITUD DE NETEJA DE XOC A LA LLAR

Benestar Social

17/08

21/05/2009 ocupació via pública

Activitats

2003/178

22/05/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

F/2009/71

22/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/71

Intervenció

Museitzacio

22/05/2009 APROVACIO DEFINITIVA PROJECTE
MUSEITZACIO

Urbanisme

22/05/2009 Acusació popular procediment sumari 2/2008 Secretaria
secció F
09-05-22 Cubí

22/05/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SR.CUBI C. SANT Recepció
ROC, 66 3-3
Espona
25/05/2009 Delegació de competències a la Regidora
de Benestar Social

Secretaria

EXP 301/09

25/05/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

Exp.158-2009

25/05/2009 estudi volumètric Av.
Pirineus,6o,61,62,63,64,65

Urbanisme

51

Numero

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

Matabosch

25/05/2009 Aprovació definitiva modificacio projecte
reparcel·lació PP Matabosch

Urbanisme

TCC

25/05/2009 Autorització d'ús Camp de futbol Barri de
Montserrat

Esports pavelló

1997/31

25/05/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARJETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

26/05/2009 Preparació Romeria

Joventut

26/05/2009 NOMENAMENT TÈCNIC MPAL. PER
VALORACIÓ BÉNS AKASBAYU SL

Intervenció

26/05/2009 Final de la xampions a la carpa

Joventut

26/05/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 36 3a. Oest

Secretaria

VALORACIÓ
BÉNS

26/05/2009 AJUTS ECONÒMICS

Benestar Social

41/2009- RRHH

26/05/2009 Acceptar renúncia a la relació laboral

RRHH

42/2009- RRHH

26/05/2009 Acceptar renúncia a la relació laboral

RRHH

105/2008 RH

26/05/2009 Rectificació error resolució de 29 de gener de RRHH
2009

6/2009-RRHH

26/05/2009 Rectificació error resolució de 29 de gener de RRHH
2009

EXP 984/08

26/05/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

EXP 305/09

26/05/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

47/2009-RRHH

26/05/2009 rectificació error nòmina del mes de març de RRHH cap
2009
departament

P/2009/49

27/05/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS I ORDRE DE Intervenció
PAGAMENT

01/2009 O.P.

27/05/2009 Aprovació Oferta pública 2009

RRHH

51/04-II,2

27/05/2009 Control annex II

Activitats

AD-25/2009

27/05/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-26/2009

27/05/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-27/2009

27/05/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-28/2009

27/05/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

58/2007

27/05/2009 revisió d’un paràgraf de l’Acord de
RRHH
Condicions de Treball de Personal Funcionari

302/09

27/05/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

PRESA DE RAÓ
1/2009

28/05/2009 PRESA DE RAÓ DE LA CESSIÓ DEL DRET DE
COBRAMENT D'UNA SUBVENCIÓ DE LA
FUNDACIÓ D'ANCIANTS DE SANT FELIU DE
TORELLÓ AL BANC DE SABADELL, S.A.

Intervenció

Piscina

28/05/2009 APROVACIO MEMORIA VALORADA URB.
PISCINA

Urbanisme

37/2009Diversos

28/05/2009 Aprovar projectes i compromís de dotació
pressupostària

RRHH

P/2009/50

28/05/2009 ORDRE DE PAGAMENT

Intervenció

2008/197

28/05/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

contr 24/09

28/05/2009 Nomenament tècnics obres aparcament Vitri Contractació

103/2008-RRHH 28/05/2009 Comunicació baixa per esgotament del

RRHH

52

Numero

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

termini d’IT
7/09-i

28/05/2009 entrada sol·licitud

Activitats

EXP 466/08

28/05/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

2004/6

29/05/2009 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

contr 7/09

29/05/2009 Nomenament tècnics obres Pla Millora
Ambiental

Contractació

20/09

29/05/2009 Proposta sanció

Policia Local

20.1/09

29/05/2009 Persones jurídiques

Policia Local

20.2/09

29/05/2009 Acord incoació

Policia Local

36/09

29/05/2009 Denegar

Policia Local

37/09

29/05/2009 Denegar

Policia Local

5/2009

29/05/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Intervenció
PER TRANSFERÈNCIA

VALORACIÓ
BÉNS
T/08295465

29/05/2009 NOMENAMENT TÈCNIC MPAL. PER
VALORACIÓ BÉNS AKASBAYU SL SU

Intervenció

ART/156281

29/05/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

ART/SEC/033/09 01/06/2009 PERMÍS PER PENJAR BANDEROLES

Secretaria

F/2009/67

01/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/67

Intervenció

F/2009/68

01/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/68

Intervenció

F/2009/69

01/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/69

Intervenció

F/2009/70

01/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/70

Intervenció

F/2009/72

01/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/72

Intervenció

2008/204

01/06/2009 DOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

01/06/2009 Aplicació Conveni Col.lectiu i Acord de
Condicions de Treball

RRHH

6/2009

02/06/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
Intervenció
PRESSUPOST PER TRANSFERENCIES DE CRÈDITS

F/2009/73

02/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/73

Intervenció

contr 22/09

02/06/2009 Rectificació resolució 23-4-09 aprovació
plecs plaques tèrmiques

Contractació

AD-29/2009

02/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

ART / ALC /
012/08

02/06/2009 CASAMENT

Alcaldia

2001/51

02/06/2009 SO·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUIDA

Benestar Social

02/06/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

P/2009/52

02/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/52

Intervenció

EXP 140/03

03/06/2009 REQUERIMENT OBRA EN MAL ESTAT

Urbanisme

09-06-03
Evangelina
Nuñez

03/06/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI DE LA SRA.
EVANGELINA NUÑEZ C/GES D'AVALL, 25-2-3

Recepció
Espona

272/09

03/06/2009 LLICENCIA DE DIVISIO HORITZONTAL

Urbanisme

148-2008

03/06/2009 Reconeixement de serveis previs

RRHH
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Numero

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

994/08

03/06/2009 LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

contr 23/08

03/06/2009 Adjudicació redacció projectes La Carrera

Contractació

6/2009

03/06/2009 APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
Intervenció
PRESSUPSOT PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS

41/2009 RH

03/06/2009 Modificació de l'acceptació de renúncia a
la relació laboral

09-06-03
ZIEMINSKI MARCINIEC

04/06/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SRS. ZIEMINSKI - Recepció
MARCINIEC C/ NOU, 56-1
Espona

AD-30/2009

04/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-31/2009

04/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-32/2009

04/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD/-1/2009

04/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

2007/23

04/06/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUIDA

Benestar Social

2007/23

04/06/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUIDA

Benestar Social

1998/70

04/06/2009 RENOVACIÓ TARJETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUIDA

Benestar Social

contr 22/09

04/06/2009 Adjudicació provisional plaques solars Pavelló Contractació
d'Esports

EXP 328/09

04/06/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

EXP 314/09

04/06/2009 REQUERIMENT IMMOBLE EN MAL ESTAT

Urbanisme

RRHH

VORERES
04/06/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA
PUJADA
"PROJECTE D'URBANITZACIÓ VORERES
ROCAPREVERA
PUJADA ROCAPREVERA"

Intervenció

PLA
04/06/2009 APROVAR CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA "PLA
ACCESSIBILITAT.
ACCESSIBILITAT.PROJECTE D'EXECUCIÓ FASE
MÒDUL 3 AV.
PRIORITÀRIA. MÒDUL 3 AV. MONTSERRAT I
MONTSERRAT I
ALTRES
ALTRE

Intervenció

329/09

04/06/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

1031/08

04/06/2009 Venda pirotècnics

Activitats

2004/241

04/06/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARJETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

05/06/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 14 4a, Est-Central Secretaria
321-325/09

05/06/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

LLAR D'INFANTS 05/06/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 DE LA
LA CABANAYA
"COSNTRUCCIÓ D'UNA LALR D'INFANTS A LA
ZONA DE LA CABANYA"

Intervenció

ICIO 793/2006

05/06/2009 CONCESSIÓ AJORNAMENT IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
EXP. 793/2006

Intervenció

5/2009

05/06/2009 APROVAR EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
Intervenció
PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
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Numero
PISCINA
COBERTA

DATA

CONCEPTE

05/06/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 17 OBRA
"PISCINA COBERTA DE TORELLÓ"

exped.44/2009- 05/06/2009 Contractació urgència auxiliar arxiu per
RRHH
trasllat documentació

ÀMBIT
Intervenció
RRHH cap
departament

05/06/2009 Autorització activitat carpes musical les
Roviretes

Secretaria

COMUNS

08/06/2009 APROVAACIO PLA DE SEGURETAT COMUNS

Urbanisme

IBI

08/06/2009 CONCESSIÓ NOU TERMINI PAGAMENT IBI I
EXIMIR DE RECÀRRECS DE COSNTRENYIMENT

Intervenció

contr 21/09

08/06/2009 Adjudicació obres reforma oficines Protecció Contractació
Civil

P-2009-53

08/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P-2009-53

Intervenció

EXP 239/09

08/06/2009 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA

Urbanisme

EXP 347/09

08/06/2009 REQUERIMENT OBRE SENSE LLICÈNCIA

Urbanisme

2006/19

08/06/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

4/09-III

08/06/2009 Permís mpal

Activitats

52/08-II,2

08/06/2009 Llicència ambiental

Activitats

53/01-II,2

08/06/2009 Control periòdic

Activitats

exped.4/09Selecció

09/06/2009 Contractació personal temporal socorristes
piscines municipals d'estiu

RRHH cap
departament

exped.5/09
Selecció

09/06/2009 Contractació personal temporal operari de
neteja manteniment piscines municipals

RRHH cap
departament

exped. 6/2009- 09/06/2009 Contractació personal temporal 2
Selecció
taquillers/eres piscina estiu

RRHH cap
departament

38/09

Activitats

09/06/2009 vp festus

09-06-09 Bonilla 09/06/2009 DECRET BAIXA OFICI SR.BONILLA C. SANT
FELIU, 16 4-1

Recepció
Espona

09-06-09
Ghelardini

09/06/2009 DECRET BAIXA OFICI SR. GHELARDINI
C.DAMIANS, 84 2ON.

Recepció
Espona

BAIXA RN 0901,02,03

09/06/2009 DECRET BAIXA PER RN 09-01,02,03

Recepció
Espona

38/09

09/06/2009 VP Festus

Activitats

09/06/2009 Ocupació via pública revetlla de sant Joan

Secretaria

10/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-33/2009

ART/ALC/035/09 10/06/2009 CASAMENT

Alcaldia

319/09

10/06/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

2003/148

10/06/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

2006/104

10/06/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUIDA

Benestar Social

10/06/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

09--01-14 ZohriAllaui

10/06/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI ZOHRI-ALLAUI
C.CANIGO, 11 3-3

Recepció
Espona

09-06-03
Hernández Rodriguez

10/06/2009 DECRET BAIXA OFICI SR. ALEJANDRO
RODRIGUEZ I SRA. MARIA MARTIRIO
HERNANDEZ C/SANT ROC, 66-3-3

Recepció
Espona

09-02-03
Balghou-

10/06/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI BALGHOUHARCHA C. CAPSAVILA, 16 1-2

Recepció
Espona
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Numero

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

Harcha
09-06-10 Calixto 10/06/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI SRA. CALIXTO C/ Recepció
LA GLEVA, 18-4-2
Espona
Selecció 6/2008 10/06/2009 Selecció. Convocatòria prova mèdica
aspirants agent de policia local

RRHH cap
departament

P/2009/55

11/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/55

Intervenció

F/2009/62

11/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/62

Intervenció

286/09

11/06/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

339/09

11/06/2009 Prorroga llicencia d'obres

Urbanisme

080028178

11/06/2009 Denegar

Policia Local

090029218

11/06/2009 Denegar

Policia Local

090028902

11/06/2009 Denegar

Policia Local

090028926

11/06/2009 Denegar

Policia Local

090029352

11/06/2009 Denegar

Policia Local

090028542

11/06/2009 Denegar

Policia Local

090028532

11/06/2009 Denegar

Policia Local

090028730

11/06/2009 Denegar

Policia Local

P090011708

11/06/2009 Denegar

Policia Local

P090018460

11/06/2009 Denegar

Policia Local

090029184

11/06/2009 Denegar

Policia Local

090028952

11/06/2009 Denegar

Policia Local

0900000019

11/06/2009 Denegar

Policia Local

2003/28

12/06/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUIDA

Benestar Social

21/09

12/06/2009 Proposta sanció

Policia Local

21.1/09

12/06/2009 Persones jurídiques

Policia Local

22/09

12/06/2009 Proposta sanció

Policia Local

22.1/09

12/06/2009 Persones jurídiques

Policia Local

EXP 97/07

12/06/2009 REQUERIMENT OBRA EN MAL ESTAT

Urbanisme

EXP 738/06

12/06/2009 REQUERIMENT OBRA EN MAL ESTAT

Urbanisme

38/09

12/06/2009 Denegar

Policia Local

39/09

12/06/2009 Anul·lar

Policia Local

40/09

12/06/2009 Denegar

Policia Local

41/09

12/06/2009 Denegar

Policia Local

42/09

12/06/2009 Denegar

Policia Local

43/09

12/06/2009 Denegar

Policia Local

P/2009/56

12/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/56

Intervenció

PLA
15/06/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA
Intervenció
ACCESSIBILITAT.
"PLA ACCESSIBILITAT. MÒDUL 2 AV. RAFAEL DE
MÒDUL 2
CASANOVA"
193/09

15/06/2009 Llicència de parcel.lació

Urbanisme

EXEMPCIÓ
15/06/2009 CONCEDIR EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA DE
TAXA DEIXALLES
DEIXALLES
1/2009

Intervenció

EXEMPCIÓ

Intervenció

15/06/2009 CONCEDIR EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA DE
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Numero
TAXA DEIXALLES
2/2009

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

DEIXALLES

EXEMPCIÓ
15/06/2009 CONCEDIR EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA DE
TAXA DEIXALLES
DEIXALLES
3/2009

Intervenció

AD-34/2009

15/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

AD-35/2009

15/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES

Intervenció

50/2009 RH

15/06/2009 Adscripció provisional tresorera municipal

RRHH

1999/101

15/06/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

1999/101

15/06/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

350/09

16/06/2009 ocupació vp

Activitats

16/06/2009 SOL·LICITUD AJUTS ECONÒMIC

Benestar Social

242/09

16/06/2009 CARPES TERRASSES

Activitats

38/08-II,1

16/06/2009 llicència ambiental

Activitats

260/09

16/06/2009 Denegar ampliació horaria

Activitats

390/2009

17/06/2009 Llicència 1a ocupació PISCINA COBERTA

Urbanisme

contr 22/09

17/06/2009 Adjudicació definitiva instal.lació plaques
tèrmiques al Pavelló

Contractació

2008/21

17/06/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
5.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
•
•
•
•

Sessió ordinària del dia 1 de juny de 2009
Sessió ordinària del dia 8 de juny de 2009
Sessió ordinària del dia 15 de juny de 2009
Sessió ordinària del dia 22 de juny de 2009

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
5.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
5.3.1
DECRET DE DATA 9 DE JUNY DE 2009
Primer.- CONTRACTAR les sres. Anna Maria Mas Tarrés i Anna Maria Pérez Ballesteros a
partir del dia 11 de juny de 2009 i fins el dia 6 de setembre de 2009, a jornada completa,
per tal de portar a terme les funcions de taquilleres de la piscina municipal d’estiu. Les
sres. Mas i Pérez percebran la retribució establerta a la Relació de Llocs de treball de
l’Ajuntament de Torelló pel lloc de taquillera de les piscines municipals.
Segon.- ADSCRIURE les sres. Mas i Pérez, a l’Àrea de Serveis a la Persona, departament
d’esports, sota la dependència jeràrquica del cap d’esports.
Tercer.- DONAR compte al Ple d’aquestes contractacions.
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Quart.- FER PÚBLICA aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades, al Comitè d’Empresa,
al cap d’esports i als departaments d’Intervenció i recursos humans.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
5.3.2
DECRET DE DATA 9 DE JUNY DE 2009
Primer.- CONTRACTAR el sr. Aitor Obiols Villegas, el sr. Sergi Vivet Tarrés, la sra. Eva Sànchez
Fontserè i la sra. Carla Arimany Freixa, a partir del dia 15 de juny de 2009 i fins el dia 6 de
setembre de 2009, a jornada completa, per tal de portar a terme les funcions de
socorristes aquàtics de la piscina municipal d’estiu. Tots ells, percebran la retribució
establerta a la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Torelló pel lloc de treball de
socorrista aquàtics
Segon.- ADSCRIURE el sr. Obiols, el sr. Vivet, la sra Sànchez i la sra. Arimany a l’Àrea de
Serveis a la Persona, departament d’esports, sota la dependència jeràrquica del cap
d’esports.
Tercer.- DONAR compte al Ple d’aquestes contractacions.
Quart.- FER PÚBLICA aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades, al Comitè d’Empresa,
al cap d’esports i als departaments d’Intervenció i recursos humans.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
5.3.3
DECRET DE DATA 5 DE JUNY DE 2009
Primer.- CONTRACTAR el sr. Raül Terricabras Fernàndez pel procediment de màxima
urgència i a jornada completa, a partir del dia 8 de juny de 2009 com a auxiliar d’arxiu
per tal de portar a terme les tasques de suport al trasllat i tractament de la documentació
ubicada a l’edifici de la Plaça Jacint Verdaguer, 1 i Can Parrella, que s’estima que es
pugui realitzar en 3 mesos. El sr. Terricabras percebrà la mateixa retribució establerta a la
Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Torelló al lloc de treball d’auxiliar
administratiu, atès que es considera un lloc equivalent des del punt de vista retributiu.
Segon.- ADSCRIURE el sr. Terricabras a l’Àrea de Serveis a la Persona, departament de
cultura.
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 Comitè d’Empresa, al
coordinador de cultura, als departaments d’Intervenció i recursos humans.
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
5.3.4
DECRET DE DATA 9 DE JUNY DE 2009
Primer.- CONTRACTAR el sr. Roger Miró Gonzàlez, a partir del dia 11 de juny de 2009 i fins el
dia 6 de setembre de 2009, a jornada completa, per tal de portar a terme les funcions
d’operari neteja de la piscina municipal d’estiu. El sr. Miró percebrà la retribució establerta
a la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Torelló pel lloc d’operari de neteja de
les piscines municipals.
Segon.- ADSCRIURE el sr. Miró, a l’Àrea de Serveis a la Persona, departament d’esports,
sota la dependència jeràrquica del cap d’esports.
Tercer.- DONAR compte al Ple d’aquesta contractació.
Quart.- FER PÚBLICA aquesta contractació al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- NOTIFICAR aquesta resolució a les persones interessades, al Comitè d’Empresa,
al cap d’esports i als departaments d’Intervenció i recursos humans.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
5.3.5
DECRET DE DATA 19 DE MAIG DE 2009
Primer.- CONTRACTAR el sr. Arnau Cunill Sabatés pel procediment de màxima urgència i
amb un terç de la jornada, a partir del dia 25 de maig de 2009 i fins el dia 6 de juny de
2009, com a socorrista de les piscines municipals per tal que es pugui finalitzar la prestació
del servei de piscina coberta per mitjà de gestió directa. El sr. Cunill percebrà la mateixa
retribució establerta a la Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Torelló al lloc de
treball de socorrista, en proporció a la jornada realitzada.
Segon.- DONAR compte al Ple d’aquesta contractació en compliment de l’article 22.2
del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Tercer.- 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.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada, al cap d’esports, als
departaments d’Intervenció i recursos humans i al Comitè d’Empresa.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
5.3.6
DECRET DE DATA 5 DE JUNY DE 2009
a) Modificació de crèdit núm. 5/2009:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit núm. 5/2009 del pressupost de l’Ajuntament.
Per ser aquesta resolució executiva, la Intervenció municipal l’ha de
Segon.comptabilitzar.
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Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

101-451-2020001 Lloguer nau pels
carrossaires

39.420,00 €

27.000,00 €

12.420,00 €

101-451-6250000 Mobiliari i estris
de cultura

72.000,00 €

1.500,00 €

70.500,00 €

Total baixes de crèdits: ...

28.500,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

101-451-2260700 Festes populars

50.000,00 €

8.000,00 €

58.000,00 €

101-451-2260800 Activitats

20.000,00 €

4.000,00 €

24.000,00 €

101-451-2270600 Premi Segimon
Serrallonga

17.000,00 €

15.000,00 €

32.000,00 €

101-451-6330000 Maquinària,
instal·lacions i
utillatge. Cultura

40.000,00 €

1.500,00 €

41.500,00 €

Totals altes de crèdits: ...

28.500,00 €

b) Modificació de crèdits núm. 6/2009:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit núm. 6/2009 del pressupost de l’Ajuntament.
Segon.Per ser aquesta resolució executiva, la Intervenció municipal l’ha de
comptabilitzar.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

206-121-1200000 Retribucions
bàsiques
personal
funcionari
administració
general

153.962,49 €

1.304,30 €

152.658,19 €

206-121-1210000 Retribucions
complementàries
personal
funcionari
administració
general

215.360,72 €

1.649,40 €

213.711,32 €

77.038,59 €

1.157,82 €

75.880,77 €

206-611-1200000 Retribucions
bàsiques
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personal
funcionari
hisenda
206-611-1210000 Retribucions
complementàries
personal
funcionari
hisenda

130.631,28 €

2.569,43 €

128.061,85 €

208-314-1600000 Assegurança
social del
personal
d’administració
general

126.911,23 €

939,27 €

125.971,96 €

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

238.648,08 €

378,45 €

238.269,63 €

Total baixes de crèdits: ...

7.998,67 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

102-314-1600000 Assegurança
social del
personal de
cultura

88.662,16 €

1.437,25 €

90.099,41 €

106-314-1600000 Assegurança
social del
personal de
benestar social

76.173,11 €

483,22 €

76.656,33 €

206-313-1310000 Retribucions
personal laboral
temporal de
benestar social

92.339,23 €

1.496,04 €

93.835,27 €

206-451-1310000 Retribucions
personal laboral
temporal de
cultura

32.808,86 €

4.582,16 €

37.391,02 €

Totals altes de crèdits: ...

7.998,67 €

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
5.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
En compliment del que disposen els articles 215 i següents del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals es dóna compte al ple corporatiu, i de forma específica, de les notes
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de reparament emeses per la Intervenció de fons municipal, des del ple anterior,
mitjançant carpeta exclusiva, en la documentació a disposició de tots els grups de
l’ajuntament i que s’eleven al plenari.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.

6/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
SR. MIQUEL FRANCH:
Cal primer votar la conformitat per incloure aquest punt per urgència. Refrent a
l’adjudicació provisional del contracte per la gestió indirecta de la concessió del
contracte d egetsió del servei de la Llar d’Infants municipal.
SRA. MONTSE AYATS:
La urgència ve donada pel que se’ns va explicar? Que li faltava un tràmit i que ara ja
està tot acabat?
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
És, perquè la mesa de contractació es va reunir divendres i és la que va proposar
l’adjudicació provisional del contracte a l’òrgan de contractació, en aquest cas, el ple
municipal, i la convocatòria ja es va fer dijous.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:
6.1.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI
D’EXPLOTACIÓ, SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ, DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS
BLANCANEUS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ.
RELACIÓ DE FETS:
En data de 26 de març per part del tècnic d’educació s’assenyalà i informà la necessitat
de realitzar la contractació de la gestió del servei públic de Llar d’Infants Blancaneus
mitjançant la modalitat de concessió, expressant la seva justificació en el fet que l’actual
concessió finalitzarà el proper mes d’agost havent-se esgotat les pròrrogues previstes en
el contracte actualment vigent, de conformitat amb l’expedient de constitució del servei
públic prèviament aprovat i amb el reglament del servei i l’avantprojecte d’explotació
que es van aprovar.
Atès que donada la característica de la gestió del servei públic que es pretén en aquest
ajuntament, es considerÀ com a procediment més adequat el procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, utilitzant diversos criteris d’adjudicació.
Des d’intervenció es va emetre informe sobre el percentatge que suposa la contractació
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent.
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Des de secretaria es va emetre informe sobre la legislació aplicable, el procediment a
seguir i l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte.
Per resolució de l’Alcaldia de data 2 d’abril s’aprovà iniciar l’expedient per a la
contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposada.
Per acord del ple en sessió celebrada en data de 27 d’abril de 2009 es va acordar
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió
del servei públic de la Llar d’Infants Blancaneus mitjançant la modalitat de concessió i
aprovar la convocatòria del procés de licitació.
En el mateix ple celebrat en data de 27 d’abril de 2009 es va acordar aprovar el plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regirà el contracte
de gestió del servei públic de Llar d’Infants Blancaneus i exposar-los al públic en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
per tal que les persones interessades presentin les al.legacions i reclamacions que estimin
pertinents durant el termini de vint dies des de l’última publicació.
En el DOGC núm. 5379 de data 14 de maig de 2009 i en el BOP núm. 113 de data 12 de
maig de 2009 es va publicar edicte d’exposició pública dels plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regiran el contracte de gestió
del servei públic de Llar d’Infants Blancaneus de Torelló. Durant el termini d’exposició
pública no s’han presentat al.legacions al respecte.
En el BOP núm. 113 de data 12 de maig de 2009 es va publicar l’edicte de licitació del
contracte de gestió del servei públic de la Llar d’Infants Blancaneus a través de la
modalitat de concessió administrativa atorgant un termini de 20 dies hàbils per presentar
ofertes, comptadors a partir de la publicació de l’edicte al BOP.
El termini per presentar ofertes va finalitzar el dia 4 de juny i es van presentar tres licitadors
que són els següents:
-Associació Mestres Els Nans.
-SENFO S.L.
-EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS S.A
FONAMENTS DE DRET
En data de 25 de juny de 2.009 el tècnic d’educació ha emès informe valoratiu en el que
fa proposta d’adjudicació a favor de l’Associació Els Nans per haver obtingut major
puntuació, en un total de 69 punts, en base als criteris d’adjudicació previstos en l’article
18 dels plecs de clàusules administratives particulars.
El resum de l’informe valoratiu de les ofertes presentades és el següent:
a) El preu de I'oferta reduint el marge d’estructura, fins a 30 punts, :
El pressupost estimatiu màxim de licitació per la primera anualitat de la contractació,
corresponent al curs 2009-2010, es fixa en la quantitat de 428.155,77 €, IVA exclòs. La baixa
desproporcionada es produeix quan el preu ofertat està per sota de 416.038,15 euros.
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Empresa
Associació de Mestres “els Nans”
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
SENFO, SL

Preu
415.311,09 €
419.592,23 €
416.341,81 €

Punts
30
20
20

b) Per proposta d’un servei de menjador que contempli un plus de qualitat fins a 6 punts.
Empresa
Associació de Mestres “els Nans”
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
SENFO, SL
Empresa
Associació de Mestres “els Nans”
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
SENFO, SL

Mínim 5 menús
9 Menús
11 Menús
5 Menús
Aval dietista
Si
Si
No

Punts
4
4
4
Punts
2
2
0

c) Per proposta d’una enquesta que mesuri el grau de satisfacció dels usuaris o les famílies
fins a 6 punts.
Empresa
Associació de Mestres “els Nans”
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
SENFO, SL
Empresa
Associació de Mestres “els Nans”
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
SENFO, SL
Empresa
Associació de Mestres “els Nans”
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
SENFO, SL

Resposta universal
Sí
Sí
Sí
Valoració
docència
Sí
Sí
Sí
Observacions
Sí
Sí
Sí

Punts
2
2
2
Punts
2
2
2
Punts
2
2
2

d) Per proposta d’un projecte educatiu de centre que contempli anàlisi del context, trets
d’identitat, formulació d’objectius i concreció d’una estructura organitzativa, fins a 10
punts:
Empresa
Associació de Mestres “els Nans”
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
SENFO, SL

Projecte
Sí
Sí
Sí

Punts
6
7
8

e) Per proposta d’un pla anual que contempli els objectius per aconseguir durant l’any,
l’oferta que es realitzarà i el currículum formatiu; les places estimades per aula; el procés
d’informació, preinscripció, matrícula i seguiment; i el calendari i l’horari fins a 10 punts:
Empresa
Associació de Mestres “els Nans”
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
SENFO, SL

Projecte
Sí
Sí
Sí

Punts
7
7
6

f) Per presentació d’un pla de treball pel període de vigència de la concessió que
contempli els objectius del centre, explicitar la temporalització del projecte concretant la
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planificació del nombre d’activitats, la planificació del pla de comunicació, la
planificació de les activitats complementàries de les famílies fins a 10 punts:
Empresa
Associació de Mestres “els Nans”
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
SENFO, SL

Projecte
Sí
Sí
Sí

Punts
7
6
6

g) Per presentació d’un pla de comunicació que contempli una proposta d’espai
internet i una proposta de campanya elaborada i innovadora de difusió del servei
fins a 10 punts:
Empresa
Associació de Mestres “els Nans”
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
SENFO, SL

Projecte
Sí
Sí
Sí

Punts
7
7
9

Resum de puntuació:
Empresa
Associació de Mestres “els Nans”
Eulen Servicios Sociosanitarios, SA
SENFO, SL

a
30
20
20

b
6
6
4

c
6
6
6

d
6
7
8

e
7
7
6

f
7
6
6

g
7
7
9

Total
69
59
59

En data de 26 de juny s’ha reunit la Mesa de Contractació i ha formulat proposta de
contractació del contracte de gestió del servei públic de la Llar d’Infants Blancaneus a
favor de l’Associació de mestres Els Nans, d’acord a l’informe tècnic formulat pel tècnic
d’educació, pel preu de quatre-cents quinze mil tres-cents onze euros amb nou cèntims
(415.311,09 €) per la primera anualitat corresponent al curs 2.009-2010.
Examinada la documentació i Vist la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, el plenari és l’òrgan competent per
aprovar la contractació de l’expedient al tractar-se d’un contracte amb una previsió de
durada superior als quatre anys.
D’acord amb l’esmentat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
PRIMER.- Declarar valida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte per a la
gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, del servei de la Llar
d’Infants Blancaneus de l’Ajuntament de Torelló, mitjançant procediment obert, atenent
a l’oferta econòmicament més avantatjosa, i amb diversos criteris d’adjudicació a favor
de l’Associació de mestres Els nans per un preu total de quatre-cents quinze mil trescents onze mil euros i nou cèntims (415.311,09 euros) IVA inclòs, per la primera anualitat.
SEGON.- Notificar l’adjudicació provisional a tots els candidats que no hagin resultat
adjudicataris.
TERCER.- Notificar i requerir a l’Associació de mestres Els Nans, adjudicatari provisional
del contracte, perquè presenti, dins dels quinze dies hàbils següents al de la data de
publicació de l’adjudicació provisional en el Perfil de Contractant, la documentació
justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius de la seva aptitud
per contractar, així com constituir la garantia definitiva per una quantia de 20.765,55 €.
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QUART.-. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de Contractant.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.

7/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
7.1
Per què s’ha eliminat la proposta de modificació de l’ordenança d’ocupació de la via
pública? Es va tractar a la comissió informativa corresponent i no apareix en l’ordre del
dia del ple.

Respon el Sr. Miquel Franch: Us explico com aprovarem aquesta ordenança: el que pretenem
és que la quota que hagin de satisfer els bars i altres comerços que facin ocupació de la via
pública, sigui exactament la mateixa que l’any passat, més l’IPC d’aquest any.
Per què es va retirar la proposta? Perquè es va fer i es va comptar d’una manera diferent; es
va agafar el valor cadastral de Torelló i, a partir d’aquí sortien unes quantitats absolutament
excessives i per això es va retirar. Suposo que una vegada es reincorpori la interventora, es
treballarà i es presentarà una proposta que anirà en aquest sentit.
També cal dir que l’ajuntament hem parlat amb propietaris que fan ocupació de la via pública
per explicar-los-ho i no sé si són la majoria, però uns quants estan assabentats que ho farem
amb aquest sistema.
7.2
Té a veure amb les obres de la C-17: avui han començat els desviaments pel nostre
poble, a conseqüència de les obres a la C-17, amb no gaire bona fortuna i amb cues
considerables. Com s’ha anat explicant, això suposa un increment molt important de
vehicles que han de passar per una part del nostre municipi; l’alcalde i el regidor
d’urbanisme ens varen explicar els termes d’acord a què s’havia arribat amb l’empresa
pel que fa a algunes millores i també suport a la policia, ... però nosaltres volem saber
com s’ha previst, o si ja s’està fent el pla de seguiment per controlar en la mesura del que
sigui possible, el compliment dels terminis que es varen establir, les accions que es va
preveure executar, ... i com podem garantir, en la mesura de les possibilitats, un bon
funcionament del trànsit i el mínim possible de molèsties per als veïns de Torelló, tot i tenir
en compte les circumstàncies.
Ens agradaria saber si s’ha previst alguna adreça o algun sistema per tal que els
ciutadans puguin fer arribar les seves queixes o les seves propostes, o els seus comentaris,
perquè quan circules cada dia per aquests espais probablement es poden fer
aportacions que són interessants.
Una qüestió que simplement m’agradaria que en quedés constància, és que com a
grup, ens sap greu veure –aquí no sé fins a quin punt hi tenim a veure l’ajuntament de
Torelló- però en tot cas, com a municipi vàrem lluitar per ampliar els horaris de tren, però
en cap cas, ni en les intervencions que hem vist dels alcaldes en la premsa, ni en cap dels
anuncis que s’han fet, en cap cas s’ha fet referència a la possibilitat que els usuaris utilitzin
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el tren; ens sap greu veure i comprovar la poca fe o les poques possibilitats de credibilitat
que té aquest transport, almenys vist per la promoció que se’n ha fet.

Respon el sr. Lluís Bassas: En relació al que s’havia pactat amb l’empresa adjudicatària de les
obres, es varen pactar tres punts que ja havíem comentat: en els trams en què no hi ha vorera,
que es facilitaria d’alguna manera, al costat de Ca l‘Ayats, per sota Can Cata. L’altre tram era
sota la Super T. Ens els dos casos s’han fet unes escales i uns baixants per facilitar que la
gent no hagi de passar per la carretera. L’altre tram era entre Torelló i Vila-seca. En algun
d’aquests trams, aquest matí encara hi estaven treballant i s’han acabat més o menys quan el
trànsit s’ha començat a obrir, però estava previst.
A la rotonda de les Serrasses, on ja s’hi ha enganxat un camió, sembla que ho han corregit,
perquè són coses que en funcionament es veuen millor. Hi ha hagut una mica de sidral al matí,
però s’ha arreglat. En quant al trànsit, em sembla que per ser el primer dia,... la Cristina sap
millor com ha anat.
Sra. Cristina Sala: Quan has parlat de cues (s’adreça a la Sra. Ayats) suposo que et referies
a la C-17 pròpiament, perquè aquest matí hi ha hagut un abans i un després; un abans de què
tanquessin definitivament la C-17. L’únic moment conflictiu, com ha dit en Lluís, és quan s’ha
enganxat el tràiler fent la maniobra, però per la resta, jo aquest matí he passat diverses
vegades per tots els llocs; si que hi notarem una mica els veïns de Torelló, sobretot els que
s’hagin de desplaçar cap al barri de Montserrat o des del barri de Montserrat; no hi haurà la
mateixa fluïdesa, però cues, he demanat a la policia local, perquè jo no hi era aquesta tarda, i
m’han confirmat que no n’hi ha hagut de cues, com a molt, hi ha hagut aturades de 4 o 5 cotxes
en punts en què potser abans era més fluït. En principi ha de seguir així; avui era dilluns i hi ha
hagut el trànsit normal de la C-17 passant per Torelló i problemes destacables no n’hi ha
hagut. També és cert que potser la gent de Torelló ens haurem de buscar vies que ens
permetin evitar els dos o tres punts conflictius, però, repeteixo, avui, a 2/4 de 8 del vespre,
no hi havia hagut cap problema significatiu amb tot el volum de trànsit.
Sra. Montse Ayats: Jo, la policia, no sé què diu, perquè no hi tinc accés, però alguns veïns
del barri si que s’han queixat de la llarga espera; probablement devia tenir a veure amb
aquest camió, però en tot cas, si que han fet cues i de molta estona; es parlava de trenta
minuts, algun veí.
En tot cas, el que jo no he demanat és la informació dels acords a què es va arribar,
perquè això ja ens ho vàreu dir, si no saber si hi ha algun sistema de seguiment de com es
va complint això: el seguiment que puguem fer de la policia, o si hi ha algun sistema
garantit amb l’empresa per poder fer seguiment de tot el que es va fent i com
evoluciona.

Sr. Miquel Franch: Si, Montse; hi ha un seguiment amb l’empresa; hi ha estat avui i hi serà
cada vegada que faci falta i no únicament en seguretat ciutadana, si no també directe amb
policia local i directa amb l’alcaldia. Les obres que fan tenen una complexitat; només era
possible desviar el trànsit per Torelló. No oblidem –això és important!- que aquesta carretera
per on accedeixen aquests vehicles és propietat de la Diputació de Barcelona; la Diputació ha
estat l’administració que ha donat l’autorització i a partir d’aquí, amb l’ajuntament hem hagut
d’arribar a altres acords.
Té cert sentit que el primer dia hi hagi alguna dificultat, perquè per acabar de perfilar les
coses i per dir exactament a les persones que estan en punts concrets, què han de fer i com
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ho han de fer; el desviament ha començat a les 10 del matí; jo hi he estat present; he fet el
recorregut tres vegades, amb responsables de l’empresa i amb la policia local i, en principi, jo
on veig més dificultats és a Borgonyà, perquè quan es creuen dos camions hi ha un punt molt
complicat en què pràcticament s’han d’aturar. Han acabat de donar les ordres corresponents
als senyalistes, i fins i tot, a petició de la policia local, per poder creuar els vianants a l’estació,
s’ha posat una persona més per aturar els vehicles i permetre als vianants travessar. Tindrem
molèsties, és evident! El desdoblament de la C-17 és una cosa que s’ha de fer i no tenen cap
altra alternativa. Per tant, el que hem procurat –i sembla que l’empresa està responent
correctament- és anar a buscar el màxim de seguretat per a les persones. Embussos n’hi
haurà, però no de 30 minuts, no sé qui t’ho ha explicat (s’adreça a la Sra. Ayats); jo et convido
demà a l’hora que vulguis, o a diferents hores de demà, perquè hi ha uns moments bastant
complicats per haver-hi més trànsit, doncs al trànsit normal de la C-17 s’hi afegeix el de
Torelló. Et convido a veure el recorregut, a veure qui hi ha... i no et convido només a tu, si no
que convido a tots els grups si tenen ganes d’anar a veure-ho.
El que intentem és que el dia 24 estigui acabat; això és molt important. Ens fa una mica de por,
però insistim que sigui així i no és tant un problema nostre, que sigui així, si no que hi ha dos
aspectes una mica complicats: en primer lloc, les pluges; si hi ha molts dies de pluja, ja que
treballen les 24 hores, segurament no podran treballar. En segon lloc, els explosius només els
deixen tirar de dia i, per tant, la neteja dels explosius del dia s’ha de fer de nit. La segona
qüestió és que puguin realitzar aquestes neteges sense cap problema. L’empresa ens diu això;
Direcció General de Carreteres també ens ha dit això i evidentment Torelló no ens podíem
negar a deixar passar pel nostre poble; només faltaria! I el que estem intentant és que hi hagi
el mínim possible de molèsties. Com molt bé explicava la Cristina, la policia local avui hi ha
estat matí i tarda i hi serà cada dia. Hi haurà destinades quatre persones més per poder fer
aquesta tasca i en qualsevol moment l’empresa podrà trucar la policia local per requerir la seva
presència. I senyalistes, l’empresa ha hagut de posar-n’hi un mínim de dos més, de moment.
Hi ha hagut embussos al pont de Borgonyà, perquè han hagut de fer un canvi de direcció i hi ha
hagut moments una mica complicats, però aquests embussos no han arribat a Torelló; només
han arribat a Vila-seca. I si se’ns encalla un altre camió, perquè té un problema, haurem de
córrer; és inevitable, però en principi han passat bastants camions sense cap problema, i un ha
agafat el giravolt una mica malament i ha quedat enganxat amb una d’aquestes pedres de
formigó, que ja l’han retirat, perquè, si es despista algú més, no tingui cap mena de problema.
Sra. Montse Ayats: No entenc aquesta obsessió a justificar lo dels trenta minuts; jo només
ho he apuntat. La nostra pregunta era quin sistema de seguiment es preveia fer amb
l’empresa, perquè és evident que sortiran problemes; ni hem qüestionat que es passi per
Torelló, només faltaria! Ni una sèrie de coses i, per tant, no entenc la manera de justificarho. I pel que fa a seguir les obres i l’evolució, sóc usuària d’aquesta carretera i hi passo
sovint i, per tant, ja m’hi aniré fixant.

7.3
La tercera qüestió té a veure amb els coloms: sabem –o almenys ens consta- que s’han
fet algunes accions per reduir la població de coloms en determinades zones de la vila,
però ens sembla que, sense tenir prou dades a la mà, podem dir que han fracassat; en
determinades zones de la població, la massificació d’aquests animals continua
provocant problemes d’higiene, de salubritat i fins i tot ens sembla que es malmeten
elements arquitectònics. Un exemple ben clar el tenim a la placeta Fortià Solà o a la
placeta de la rectoria: el fet que hi hagi l’alimentació que els donen, la presència
d’edificacions sense manteniment –entre elles alguna de què en som responsables
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l’ajuntament, com Can Parrella- fan, entenem nosaltres, que el problema sigui difícil de
tractar. Es va descartar el que en el seu moment nosaltres havíem apuntat, que és la
possibilitat de colomars controlats; se’ns va dir que s’havia comprovat en altres municipis
que no acabava de funcionar; hi ha altres poblacions que han fet treballs en aquest
sentit: s’ha esterilitzat, s’han buscat altres possibilitats dins del problema i ens agradaria
saber, què s’està fent, què es preveu fer i, d’alguna manera, ens sembla que és important
que es controli l’impacte que tenen en zones com la que hem esmentat abans, que és la
plaça de la Rectoria.

Respon el Sr. Marc Fontserè: Estic d’acord amb tu: els coloms són un problema i fem les
accions que fem, ho seran. Eradicar-los al 100%... no sé si és la paraula... fer que no n’hi hagi és
pràcticament impossible i excessivament car.
Què hem fet? Jo no estic d’acord amb què les accions que hem fet fins el moment hagin estat
un fracàs i només tinc dues dades, que no són objectives, però una és la de l’empresa, que
abans de començar estimava la població en uns 1.200-1.300 i ara l’estima en uns 300-400; això
són dades de l’empresa que ha portat a terme les actuacions i que va acabar la setmana
passada o fa quinze dies. I l’altra forma subjectiva que tinc de creure que hem tingut èxit amb
aquestes accions, és que, si ho recordes, l’ajuntament va signar un conveni amb el Grup de
Naturalistes d’Osona, per reintroduir la gralla a la comarca d’Osona, concretament a la zona
de Torelló que és on, de moment, només hi ha una parella i els tècnics del Grup de Naturalistes
han confirmat això, que les gralles tindran molta menys competència a l’hora de reintroduirles per aquest fet, perquè hem actuat –crec que bé- amb els coloms.
Què passa ara? Si no fem res més, tornaran a niar, tornaran a créixer i tornaran a arribar a
aquests 1.300, o 1.500, o 1.200, que és el punt d’equilibri que sembla que estem a la població,
pel menjar que troben i per les dormidores que tenen. Doncs, la fase dos, que iniciarem ara el
juliol o el setembre, és detectar dormidores i les que sigui possible, tancar-les; possible, tant
legalment com tècnicament i un cop haguem fet tot això, tornar a valorar quina és la població.
Més endavant veurem què s’ha de seguir fent, que caldrà seguir fent captures periòdiques,
perquè, si no, creixen. Les mosques també empipen i no les podem pas... No voldria ser frívol,
però jo crec que les accions s’han notat i que la segona fase és aquesta que hem de fer.
I l’última cosa: els tècnics que hem contractat van anar a un Congrés que es va realitzar a
Zamora, o Valladolid i hi havia moltes empreses, moltes d’elles molt grans i totes van arribar a
la conclusió –vistes les experiències- que la manera d’actuar d’aquí ha estat correcta, o que és
la manera més eficient d’actuar.
Sra. Montse Ayats: Mentre, en espais com aquest que dèiem, de la placeta de la
Rectoria, no es podria augmentar la neteja o fer alguna cosa per evitar que espais tan
emblemàtics com aquests...

Sr. Marc Fontserè: Segur que si que es podria fer i en parlarem.
Sr. Lluís Bassas: Es van tapar algunes finestres de les del pis de dalt, però avui he vist que
alguna ja tornava a estar oberta. Però la solució seria tapar-ho bé que no puguin entrar a ferhi nius.
SR. ALBERT SOLDEVILA:
7.4
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Sobre la plaça Nova: després de la presentació de l’avantprojecte de la plaça Nova en
què s’ha vist que no s’hi preveu el pàrquing –hi estem totalment d’acord, perquè ho
vèiem una mica difícil que hi pogués ser- veiem que tot està bastant decidit i queda
poca cosa per decidir; en canvi, en Lluís Bassas, en reiterades ocasions havia dit que seria
un procés participatiu molt obert i ara crec que serà més informatiu que no pas
participatiu; en tot cas ens agradaria que ens expliquéssiu com serà aquest procés
participatiu i com funcionarà.

Sr. Lluís Bassas: L’altre dia vàrem fer una sessió per explicar als regidors el projecte; no és
que en vinguessin molts, però si més no, es va fer una sessió participativa. El problema és que
l’arquitecte ho té molt clar. Ell ha fet un avantprojecte, no és un projecte definitiu, però ho té
molt clar i ha fet tot un procediment i tot un procés i explica la història de la plaça i fa una
evolució i al final explica un vídeo. Si calem, no participem, però si li demanem coses i opinéssim
al respecte –per això es va explicar abans que es faci el projecte definitiu, perquè la gent
pugui dir-hi la seva, també els regidors-. La setmana vinent, segurament es farà una sessió
participativa al foier del teatre Cirvianum, en què vindrà l’arquitecte i farà la mateixa
exposició que va fer als regidors en el seu moment. Una altra qüestió és si la gent participarà o
no, hi diran la seva o no, però en tot cas, això és un avantprojecte i ell és el que explica; si la
gent hi diu la seva, ell escoltarà el que digui la gent i, per tant, el procediment és aquest i ens
sembla que és el correcte.
A vegades, com que ell ho té tan segur i ho ha fet, és difícil rebatre-li alguna cosa; és possible
que sigui així, o que doni aquesta sensació, però no és l’esperit i, per tant, el que vulgui
intervenir i dir coses, pot fer-ho i, si semblen lògiques es poden canviar, no hi ha cap problema.
Sr. Albert Soldevila: Fins aquí, d’acord; el que passa és que jo entenc que un procés
participatiu és primer començar buscant a través d’associacions, veïns, botiguers, ... i a
part, tot el poble, evidentment! Quina línia de plaça volem i no començar ja amb un
projecte fet; si que es podran canviar matisos, però potser no ens interessa a nivell de
poble fer els concerts a la plaça... és un dir, un exemple... Aquesta participació jo no li
veig; si que podrem opinar sobre uns trets concrets característics d’aquesta plaça, però
potser hauria estat millor presentar quatre tipus diferents de projecte i a partir d’aquí una
línia de treball.

Sr. Lluís Bassas: És una qüestió de mètode això; el que si que és difícil és fer una sessió
participativa sense res i dir: ara fem una plaça, perquè pot sortir de tot i, per tant, cal fer una
proposta, és una proposta que té una certa lògica i, per tant, no se l’ha tret ell de la màniga, si
no que se’n ha parlat i aquesta proposta és discutible i es podrà discutir el que es vulgui i
canviar el que sembli convenient. És un procés.
SR. JORDI CASALS:
7.5
En diferents moments, l’alcalde ha fet esment que el club es destinarà a ús per als joves,
cosa que nosaltres ens felicitem, perquè és una proposta que havíem fet, sobretot en la
planificació del pla de barris. L’alcalde va comentar que s’està amb un estudi de l’Àrea
de joventut de la Diputació de Barcelona, perquè ens faci propostes de quins seran els
usos i jo voldria preguntar al regidor de joventut és, en relació a aquest equipament –
tampoc sabem quin seria el calendari en què sigui possible destinar aquest equipament
per a joves, es pot tenir la voluntat, però que es faci és una altra cosa- a veure quina
participació hi tindran els joves; si es té previst fer un procés participatiu com els que es
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van iniciar, no sé si aprofitant una mica les inèrcies que es van crear amb algun grup de
joves i a veure quin paper tindran els joves a l’hora de decidir el seu espai allà al club.

Respon el Sr. Manel Romans: Aquest equipament que des de l’equip de govern vàrem dir que
volíem que fos un equipament per a joves, tal com ja vàrem explicar vàrem demanar ajuda a la
Diputació, per tal que ens facin una mica de projecte sobre què hi podem fer i com ho podem
fer i la veritat és que per la setmana vinent ja tenim concertada, pel dilluns, una entrevista
amb la Cap de Joventut de la Diputació per tal de començar a engegar això; quan ho tinguem
una mica clar, volem que sigui un procés participatiu, no només amb la gent, si no amb tots els
grups municipals i quan sapiguem alguna cosa una mica més concreta us ho farem avinent i, a
partir d’aquí, podrem començar a treballar i discutir. Ho hem demostrat des de joventut, que a
nosaltres els processos participatius ens agraden i mirem de fer-ho bé i, per tant, seguirem
fent-ho com ho hem fet fins ara.
7.6
Voldríem preguntar si per la nova piscina coberta, que ja funciona i s’han fet jornades de
portes obertes diferents dies, suposo que no es té previst fer cap inauguració, cosa que
per nosaltres –que per modesta que fos- amb els costos econòmics que té, creiem que
seria un bon reclam i reforçar aquesta arrancada d’aquest equipament nou, que jo crec
que és un equipament que molta gent esperava i que tots hauríem de gaudir d’aquesta
inauguració.

Respon el Sr. Miquel Franch: La inauguració ja l’hauríem fet, però estem pendents que la
Secretària General de l’Esport, la Sra. Anna Pruna ens digui quin dia li va bé. Jo vaig estar
reunit amb ells, li vaig proposar un dia i em va dir que no li anava bé; li vaig proposar un altre i
tampoc li anava bé i vàrem quedar que trucaria per intentar mirar agendes i concretar el dia
que vagi bé.
De fet, la idea ja era aquesta: obrir el més aviat millor; la gent no està gaire per inauguracions;
volen que s’obri i poder utilitzar la instal·lació. Per cert! La gent està molt contenta i ja
s’inaugurarà amb l’assistència de totes les institucions que ens han donat suport: Generalitat,
Diputació, Ajuntament de Torelló i altra gent que han col·laborat. De seguida que la Sra. Pruna
la data en què pot venir, farem la inauguració, que estic d’acord amb tu que s’ha de fer.
Sr. Jordi Casals: Celebrem que es faci aquesta inauguració; creiem que serà una
empenta més a aquest nou equipament; crec que la gent de Torelló s’ho mereix, després
de tan temps d’esperar i, en quant a les agendes, una vegada que seguim el calendari
establert, fins i tot aquest és el problema, d’agenda, crec que hi hauria hagut d’haver
una mica més de previsió, però... segurament ja es farà quan toqui.
7.7
I per altra banda, lligant amb el que ha comentat la Montse Ayats sobre el punt de
l’ordre del dia que ha desaparegut, referent a la modificació de l’ordenança número 18,
nosaltres també voldríem preguntar el motiu de la retirada; suposo que és, perquè la
proposta que s’havia fet no era la correcta; nosaltres creiem que s’ha actuat amb una
mica de precipitació; suposo que també a l’hora de fer l’ordenança, quan es va
aprovar, ja que es va dir que no suposaria un canvi substancial per a qui afectés aquesta
ordenança d’ocupació de la via pública; pel que sembla és així i amb uns números
bastant importants i fins i tot podríem dir exagerats i si la qüestió era una adequació de
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l’ordenança amb els preus, creiem que no va ser la correcta i que la proposta que es feia
per aquest ple tampoc no era d’aquesta manera.
Nosaltres demanem –perquè suposo que hi haurà una nova proposta- que es tingui en
compte la situació en què estem i si s’ha de fer una modificació de cara a canviar els
números finals, si és important, que es faci d’una manera paulativa com s’ha fet, per
exemple, amb l’IBI, encara que estem parlant d’altres volums, però que es faci
paulatinament en diferents anys i que aquest any i en aquests temps que són complicats
no posem més pals a les rodes.
SR. MIQUEL FRANCH:
7.8
No hi ha cap més pregunta, però jo voldria fer-li’n una a en Jordi cAsals. No és gaire típic
fer-ho, però és que l’altre dia vaig rebre una informació bastant preocupant i voldria...
t’ho demano com a regidor que ets d’aquest ajuntament i també t’ho demano com a
responsable que ets, o delegat de joventut a les comarques centrals: el Secretari General
de Joventut va estar a Vic, a veure un possible equipament que s’ha de fer i jo vaig sentir
i llegir que es pensa obrir un equipament per joventut d’àmbit comarcal i la pregunta, si
és que pots contestar-la i, si no, ja ens adreçarem on ho haguem de fer, és que jo vaig
entendre que es donarien serveis d’àmbit comarcal i voldria saber si algun d’aquests
serveis duplicarà el que donem altres ajuntaments. I quins serveis seran, si és que se sap.

Respon el Sr. Jordi Casals: Ara no sé si responc com a portaveu d’Esquerra, com adjunt per
la Catalunya Central, no sé si és el que em volia comentar el regidor després del ple, ... tampoc
sé si aquest és el millor moment per tenir una reunió, que en aquest cas suposo que és entre la
Secretaria de joventut i l’Ajuntament de Torelló, ... però ho farem aprofitant que estem aquí.
Suposo que la qüestió és entendre el treball en xarxa, és a dir: si es pot fer el treball en
xarxa ben fet, la qüestió és no duplicar, si no aprofitar tots els recursos que hi hagi a tota la
comarca. Suposo que es diu per la borsa de mediació, per exemple –en aquest cas no és de
joventut-, encara que doni atenció als joves, però hi ha borses joves d’habitatge a Manlleu, hi
ha borses joves d’habitatge a la Mancomunitat de la Plana i n’hi ha a Vic; una de Vic que es
comarcalitzarà i que donarà servei a tots els joves que no tinguin la cobertura d’una borsa i
entenc que es respectarà l’àmbit d’actuació de la borsa de mediació de Torelló, que en principi
es va comentar aquí que seria de la Vall del Ges, com a mínim, i potser fins i tot del Bisaura.
En quant al servei de Salut jove, entenc que aquí no hi ha un servei de Salut jove específic,
encara que es puguin fer tallers o es pugui fer una atenció als joves, com es fa arreu; a Vic si
que n’hi ha algun altre; la qüestió és que es faci un servei en aquesta oficina i que doni
cobertura a tots els joves en quant als seus municipis no es doni aquest servei.
En matèria de treball i d’ocupació, hem parlat, quan vàrem fer el Pla Local de Joventut i fora
d’aquests àmbits més formals, amb el regidor, de què a Torelló es podrien aprofitar molts
recursos amb la idea aquesta de xarxa nacional d’emancipació i la xarxa interna a la comarca.
És a dir: la qüestió no és duplicar, si no que és donar cobertura a tots els joves de la comarca
d’Osona, es doni resposta o no se’n doni, des dels seus municipis; això no vol dir que tots els
joves hagin d’anar a l’oficina de Vic, com tampoc hauran d’anar a Amposta tots els joves
d’aquella comarca; si en els seus municipis es donen uns serveis, es farà. La qüestió és donar
resposta a tots els joves i que es faci també el treball en clàusula. És a dir: entenc que no es
duplicarà res, no es duplicaran esforços, perquè la qüestió del treball en xarxa –com suposo
que sap bé l’alcalde- és per economitzar recursos econòmics i treballar més eficientment amb
els recursos que hi ha.
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Sr. Miquel Franch: Pel fet de dir que no es duplicaran esforços i que el que estem fent els
ajuntaments en temes de joventut ara no ens ho posaran a Vic, ja em sembla suficient;
aquesta era la pregunta.

Sr. Jordi Casals: La qüestió és no duplicar esforços, perquè en el treball que es fa amb el Pla
Local de Joventut, amb què coneixem el que fan tots els municipis a qui se subvenciona
diferents actuacions i es fan aquests seguiments; aquest coneixement del que es fa a tots els
municipis permet que no es dupliqui la feina quan es despleguin –per exemple- les oficines
joves, la xarxa nacional d’emancipació, per tot el país.
Potser quan es va tenir una reunió... no em fa res tenir-la ara, però ja es va fer en el temps i
crec que es podria haver comentat això i no hi ha cap problema que se’m faci aquestes
preguntes, ja sigui al ple, després del ple, o si cal que vingui a Torelló –que ja hi sóc- i fer la
reunió com calgui.

8/ INFORMACIONS:
SR. LLUÍS BASSAS:
8.1
Continuant amb el tema de la plaça, que ja el tenia pensat comentar, dir que a la
convocatòria que farem per la setmana vinent, citarem a totes les entitats, perquè a
part de la gent de la plaça i de l’entorn, citarem a totes les entitats, perquè són les
usuàries de la plaça i la intenció és fer veïns i gent més propera del casc antic i, a més,
totes les entitats del poble com a usuàries, perquè hi puguin dir la seva. Una altra cosa és
que vinguin o no vinguin, que és una altra qüestió.
SRA. FLORA VILALTA:
8.2
Les obres de l’escola Vall del Ges estan anant a bon ritme i si no hi ha res fora del previst,
tot estarà a punt, perquè el setembre comenci el curs.
Els professors ja han començat totes les tasques per poder desallotjar els mòduls on són
ara i poder començar aquesta setmana a fer el trasllat del que seria el mobiliari i, per
tant, tot indicia que si no passa res que no estigui previst per part de l’empresa, no hi
haurà cap problema per tal que els alumnes puguin començar el nou curs amb les
instal·lacions noves completament modificades.
8.3
Quan s’acabi el ple us farem a mans un CD, des de la regidoria d’Educació, que és
l’”educa en xarxa”. L’Educa en xarxa ha estat un programa radiofònic que hem fet amb
ràdio ona; ha durat nou mesos, un programa cada mes. S’ha tocat diferents temes des
de la xarxa de debat educatiu, que s’ha volgut plasmar per les ones radiofòniques i ja
veureu que hi ha l’índex dels diferents programes; el primer va ser un programa de
presentació; després s’ha parlat del paper que fan els avis i les àvies en l’educació, les
joguines, el paper de l’escola en la societat actual, el paper de les AMPA a l’escola,
l’educació en el lleure, el paper dels mitjans de comunicació en l’educació, l’esport i
l’educació i, l’últim programa que va ser què pensen els alumnes de tot el tema
educatiu.
Hem volgut recollir-ho en un CD; està fet una mica “d’estar per casa”, però sembla que
tots els que no hagueu pogut escoltar-ho ho teniu aquí recollit i podreu escoltar-ho.
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Aprofitem ara per agrair a ràdio ona totes les facilitats que ens han donat; així ho hem
fet arribar al seu responsable i esperem que el curs vinent puguem tornar a emetre un
programa d’educació per ràdio Ona.
SR. DAVID FORCADA:
8.4
Una cosa breu referida als habitatges de promoció pública: Aquests modulars que han
construït tan ràpid i que van acabant i que, segons les previsions del Departament, a
finals de setembre poden estar acabat. Vist això, el que hem iniciat és un procés per
marcar els requisits d’accés a aquest tipus d’habitatge i, evidentment, encara no els
tenim perfilats, però crec que al llarg d’aquest mes crec que ja els tindrem definitivament
perfilats, elaborarem també un tríptic semblant al que vàrem enviar per a totes les
promocions, però només referit a aquesta promoció i ja obrirem ràpidament la llista per
tal que es pugui començar a inscriure la gent que vulgui accedir a aquest tipus
d’habitatge.
No podem anticipar massa més condicions en aquest moment; el preu, que és la
pregunta que tothom fa, si que més o menys tenim clar quin és, perquè està fixat i estarà
al voltant, per aquests 36 pisos, dels 230 euros al mes.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
8.5
El dijous passat, vaig anar al Centre Francesca Bonamaison on vàrem fer una valoració
dels agents d’Igualtat després d’un any i mig de tenir-ne. La valoració que es va fer va
ser molt bona; hi havia la Diputada d’Igualtat, Sra. Immaculada Moraleda, la consellera
de Treball, Sra. Mar Serna. Es va fer una valoració molt bona del que són els agents
d’Igualtat; sabeu que un any i mig ens venia finançat –el SOC ens pagava una part i
l’altra part, la Diputació-; a partir de l’any i mig els municipis havíem d’assumir una part.
Tots els municipis vàrem valorar molt positivament poder tenir agents d’igualtat i que
realment ens ajudessin a impulsar les polítiques d’igualtat, però en aquests moments de
crisi era molt difícil que molts ajuntaments poguessin assumir el cost de l’agent d’igualtat.
Per tant, la petició que els vàrem fer és que busquessin vies, tant des de Treball com des
de la Diputació, per poder seguir amb això i que si ens demanaven als ajuntaments de
fer un treball transversal, que també el facin ells amb l’Institut Català de la Dona i que
l’Institut Català de la Dona potser també hi posi recursos per poder continuar tenint
agents d’igualtat als municipis. Ens varen dir que era una sorpresa; que ja s’esperaven
que els demanaríem alguna cosa més, però que no ho tenien contemplat i que ja
mirarien quines coses es podien fer per tal que puguem continuar disposant dels agents
d’igualtat.
8.6
El dijous abans, dia 18, vaig anar a l’Assemblea anual del Fons. En aquests moments es fa
en un dijous a la tarda i això fa que com que pràcticament la majoria de regidors i de
gent que portem cooperació treballem, sigui molt difícil i l’assistència a l’assemblea des
que es fa els dijous, ha disminuït molt. Això fa que possiblement les conclusions de les
coses que es fan des de l’assemblea tinguin molt poc valor.
Cada vegada hi ha més socis, però tot i que cada vegada hi ha més socis, jo penso que
el fons, ja fa tres o quatre anys que ens estem plantejant que hauria de fer un canvi i ens
hauríem de fer un plantejament i no acabem de tirar endavant.
Aquest any hi ha hagut un nou gerent; d’aquest fet, els socis ens en vàrem assabentar
en aquesta assemblea i hi era des del mes de març; no se’ns havia comunicat; de fet,
ara no és un gerent, si no que li diuen “director de gestió del fons Català de
Cooperació” i va a treballar dos dies al fons Català i poca feina pot fer i penso que el
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que ens havia fet la gerent d’abans, la Núria Camps que, per diferències amb la nova
junta, la varen fer fora i el fons s’està morint; no hi ha iniciatives i la junta va per una
banda i els socis anem per una altra.
Us diré una mica què s’ha fet aquest any: aquest any ens vàrem trobar que a
l’assemblea s’ha presentat la modificació de la manera de presentar els projectes:
accepten uns projectes i només se’n ha acceptat de 18 municipis del tercer món o de
municipis que la majoria són de centre Amèrica o de sud Amèrica, perquè és amb els
que s’ha treballat més i tenen capacitat de presentar algun projecte al fons. I els altres,
que no ens els han presentat i ens els presentaran més endavant, és que els municipis
fem propostes, presentem projectes i ells els avaluaran; hem d’assegurar un finançament
i aquests projectes seran els que aniran al Fons i els que s’acceptin, els proposaran per
què si un municipi no els pot finançar del tot, els altres municipis l’acabem de presentar.
Això hi ha municipis que ho veuen bé, sobretot els més grans, perquè ja fa temps que
volien el protagonisme, doncs ja tenien els seus propis projectes i l’únic que volen és que
el fons sigui un gestor dels projectes. Hi ha uns municipis més petits i alguns altres que no
estem d’acord amb aquest model i us llegiré les conclusions a les quals es va arribar o les
idees de la gent i veureu que ens estem dividint en dos sectors i no sé com acabarem.
Les conclusions a què vàrem arribar són: Les realitats són tan diferents com municipis i
cada ajuntament ha optat per un model diferent i, per tant, en cap cas podríem
considerar com era la funció del fons, de treballar tots per una operació unificada i en
aquests moments no es va cap aquí. Hi ha regidors i tècnics que estan satisfets de la
feina, però molts no estem satisfets del que s’està fent. Si que pensem que té sentit una
cooperació municipalista més directa, i que el fons s’hauria d’adaptar a cada realitat o
al que vol cada municipi. Ens adonem que hi ha gent que diu que el patrimoni de tota
la cooperació la porten les organitzacions no governamentals i això no agrada a molts
municipis, perquè volen ser ells els protagonistes de la cooperació que es fa; jo penso
que realment, quan el fons hi havia organitzacions no governamentals la veu era una
altra i les discussions eren altres i ara que s’ha polititzat i es vol portar tot des dels
ajuntaments no ens en sabem sortir. S’ha fet una valoració poc positiva, en conjunt, de
l’impacte de la Cooperació municipal: pensem que està molt disgregada, que hi ha
poc coneixement des del municipi del que s’està fent, doncs molts municipis es
dediquen a donar uns diners i no fan cap valoració dels projectes ni de res del que es fa i
que se’n treu poca rendibilitat. Hi ha un sentiment força generalitzat que cal una
alternativa a l’actual cooperació municipal –però això ja fa anys que ho estem dient i no
ens en sortim-. El 25 aniversari ja vàrem dir que es fes una valoració, que diguéssim al fons
cap on volíem anar; es va fer un dia una jornada en què hi havia poquíssima gent i
tampoc vàrem arribar.
I en aquests moments, les demandes que estem fent al fons, i que no sé si ens en
sortirem, perquè pensem que la Junta... –jo inclús vaig estar després fent un cafè amb els
tècnics i ells també estan molt descontents i em varen dir que teníem una junta que
cada dia va canviant. Els membres de la junta, com que són dels ajuntaments, quan es
constitueixen els ajuntaments s’hi presenta gent i la junta va canviant i és molt difícil
treballar així-.
Volem necessitats tècniques. Volem que realment ens valorin els projectes, ja sigui amb
una convocatòria pròpia del fons com es feia abans, quan el fons aprovava els
projectes i ens els oferia als municipis per tal que escollíssim en quin volíem col·laborar o
que, si alguns municipis volen presentar els seus propis projectes, que els presentin de
manera directa.
Que ells ens facin una necessitat dels projectes sobre el terreny; és molt important i inclús
que els municipis ens donin la possibilitat de poder anar sobre el terreny a valorar el que
estàs fent. I això ja s’ha començat a fer, sobretot a l’Àfrica. Sobretot, que ens ajudin a
dissenyar la política de cooperació municipal i a definir els trets principals de la política
pròpia que vulgui fer cada municipi.
I també estem demanant, ja fa temps, una demanda creixent d’espais de trobada on
compartir experiències, manifestar dubtes i per construir una alternativa comuna, però ja
he dit que no ens en sortim. Des de fa dos anys hi ha tres grups de treball: un és
municipalisme; l’altre és el codesenvolupament i l’altre, la cultura de la pau. El de
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municipalisme s’ha reunit una o dues vegades; el de codesenvolupament hem fet
algunes coses locals: vàrem fer una jornada a Vic l’any passat, però tampoc tira
endavant; i el de la cultura de la pau no sé ni si s’ha reunit.
A mi em sap greu, perquè penso que el fons era una manera de cooperar i de què
realment els municipis treballéssim la cooperació i en aquests moments no sé cap on
tirarà.
Si voleu un dia podríem fer que vinguin els del fons i que ens expliquin o ens ajudin a
veure què podem fer des del municipi... tots plegats; ja els vaig dir que no sé com més
fer arribar als de la junta que no hi estem d’acord... inclús alguns municipis hem dit de fer
alguna cosa, però som tan pocs que no sabem massa com tirar.
SR. MANEL ROMANS:
8.7
Com que avui deu ser el dia dels regalets, des de joventut també us farem marxar
carregats: la setmana passada vàrem repartir l’agenda escolar a 1.100 alumnes de
Torelló i abans de marxar us en farem arribar una com cada any.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

