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

Ple
08/2009
ordinari
27 de juliol de 2009
de les 20:00 a les 21:28
Sala de plens de la casa de la vila

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

Miquel Franch i Ferrés
Lluís Bassas i Portús (que presideix)
Pere Galobardes i Molera
Jaume Vivet i Soler
Marc Fontserè i Candell
Cristina Sala i Donado (que s’absenta a
Les 21:11)
M. Àngels Casals i Font
Francesc Josep Rivera i García
Pere Bartés i Montagut
Núria Güell i Rovira
Manel Romans i Sánchez
Jordi Casals i Prat
Lluís Sabatés i Padrós
Albert Soldevila i Boixader
Montserrat Ayats i Coromina

PSC-PM
CiU
PSC-PM
CiU
PSC-PM

Regidors i regidores

Flora Vilalta i Sospedra
David Forcada i Rifà

PSC-PM
PSC-PM

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

Regidors i regidores

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

Excusen la seva assistència:
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INFORMACIONS

1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 7/2009,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 29 de juny de 2009.
2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
2.1.- ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTRACTE
PER A LA GESTIÓ INDIRECTA
MITJANÇANT CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC D’ESCOLA D’ARTS PLÀSTIQUES DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:

ACORD:
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RELACIÓ DE FETS :
En data 25 de març per part del tècnic d’educació assenyalà i informà la necessitat de
realitzar la contractació de la gestió del servei públic de l’Escola d’Arts Plàstiques de
l’Ajuntament de Torelló mitjançant la modalitat de concessió, de conformitat amb el
reglament del servei aprovat en la sessió plenària celebrada en data de 30 de març de
2009.
Donada les característiques de la gestió del servei públic que es pretén en aquest
ajuntament, es 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.
Des de secretaria es va emetre informe sobre la legislació aplicable, el procediment a
seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte.
Per Resolució de l’Alcaldia de data 2 d’abril de 2.009 es va aprovar iniciar l’expedient per
a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació
proposta.
Per acord del ple en sessió celebrada en data de 25 de maig 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 d'Escola d’Arts Plàstiques mitjançant la modalitat de concessió i aprovar
la convocatòria del procés de licitació.
En el mateix ple celebrat en data de 25 de maig de 2.009 es va acordar aprovar el plec
de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regirà el
contracte de gestió del servei públic d’Escola d’Arts Plàstiques 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. 5394 de data 5 de juny de 2009 i en el BOP núm. 131 de data 2 de juny
de 2.009 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
d’Escola d’Arts Plàstiques de Torelló. Durant el termini d’exposició pública no s’han
presentat al.legacions al respecte.
En el BOP núm. 131 de data 2 de juny de 2009 es va publicar l’edicte de licitació del
contracte de gestió del servei públic d’Arts plàstiques de l’Ajuntament de Torelló 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 25 de juny i es va presentar un licitador
que fou l’Associació Cultural i Artística Gea.
FONAMENTS DE DRET
En data de 15 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 Cultural i Artística Gea que ha obtingut
una puntuació de 50 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 l’oferta presentada és el següent:
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El pressupost estimatiu màxim de licitació per la primera anualitat de la contractació,
corresponent al curs 2009-2010, es fixa en la quantitat de 46.406 €, IVA exclòs. La baixa
desproporcionada es produeix quan el preu ofrenat està per sota de 43.621,64 euros.
a) El preu de l’oferta reduint el marge d’estructura, fins a 30 punts:
Empresa
Associació Cultural i Artística GEA

Preu
46.406 €

Punts
0 Punts

b) Per proposta del nombre de cursos de durada mínima de 8 mesos en el període d’un
any que planifiqui l’escola es donaran 3 punts si l’oferta és de 2 a 3 cursos, 6 punts si
aquesta és de 4 a 5 cursos i 10 punts per més de 5 cursos programats.
Empresa
Cursos
Punts
Associació Cultural i Artística GEA
4
6
c) Per proposta de cursos, tallers o monogràfics de curta durada (inferiors a 4 mesos) que
planifiqui l’escola en el decurs d’un any es donaran 3 punts per l’oferta de 2 a 3 tallers o
monogràfics, 6 punts per una oferta de 4 a 6 tallers o monogràfics i 10 punts per una
oferta de més de 6 tallers o monogràfics.
Empresa
Taller/monogràfic
Punts
Associació Cultural i Artística GEA
9
10
d) Per proposta d’activitats anuals, com poden ser exposicions, xerrades, concursos i
altres activitats no recollides en els apartats anteriors es donaran 3 punts per una oferta
de 2 a 3 activitats programades, 6 punts per l’oferta de 4 a 5 activitats i 10 punts per
l’oferta de més de 6 activitats programades.
Empresa
Activitats
Punts
Associació Cultural i Artística GEA
17
10
e) Per proposta d’incorporació d’una enquesta de grau de satisfacció dels usuaris o les
famílies es donaran 2 punts pel fet que tots els usuaris tinguin opció de respondre, 2 punts
pel que fet que es mesuri la metodologia, el professorat i els continguts i 1 punt pel fet que
es pugui recollir observacions i millores per part dels usuaris.
Empresa
Enquesta
Punts
Associació Cultural i Artística GEA
No
0
f) Per proposta d’un projecte educatiu de centre que contempli l’anàlisi del context, els
trets d’identitat, els objectius i l’estructura organitzativa es donaran fins a 10 punts.
Empresa
Projecte
Punts
Associació Cultural i Artística GEA
Sí
6
g) 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 curs; el procés
d’informació, preinscripció, matrícula i seguiment; i el calendari i l’horari fins a 10 punts.
Empresa
Projecte
Punts
Associació Cultural i Artística GEA
Sí
7
h) Per proposta d’un pla de treball pel període de vigència de la concessió que
contempli els objectius terminals, explicitar la temporalització del projecte concretant la
planificació del nombre de places dels cursos o activitats, la planificació dels itineraris
formatius i la planificació de les activitats de sensibilització fins a 10 punts.
Empresa
Projecte
Punts
Associació Cultural i Artística GEA
Sí
6
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i) Per proposta d’un pla de comunicació que contempli una proposta d’espai internet,
activitats als CEIP’s per a la captació d’alumnes i una proposta de campanya elaborada
i innovadora de difusió del servei fins a 10 punts.
Empresa
Projecte
Punts
Associació Cultural i Artística GEA
Sí
5
Resum de puntuació:
Empresa
Associació Cultural i Artística GEA

a
0

b
6

c
10

d
10

e
0

f
6

g
7

h
6

i
5

Total
50

En data de 16 de juny s’ha reunit la Mesa de Contractació i ha formulat proposta de
contractació del contracte de gestió del servei públic d’Escola d’Arts Plàstiques a favor
de l’Associació Cultural i Artística Gea, d’acord a l’informe tècnic formulat pel tècnic
d’educació, pel preu de quaranta-sis mil quatre-cents sis mil euros 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.
Vist el dictamen de la Comissió informativa de serveis a les persones, 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 d’Escola d’Arts
Plàstiques 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 Cultural i Artística Gea per un preu total de quaranta-sis mil quatre-cents –sis
euros (46.406 euros) IVA inclòs, per la primera anualitat.
SEGON.- Notificar i requerir a l’Associació Cultural i Artística Gea , 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 2.320,30 €.
TERCER.-. Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Perfil
de Contractant.
QUART.- DELEGAR a l’Alcalde-President la competència per adjudicar definitivament el
contracte per a la gestió indirecta de l’explotació, sota la modalitat de concessió, del
servei d’Escola d’Arts Plàstiques de l’Ajuntament de Torelló.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Només dir que evidentment votarem a favor d’aquesta concessió.
Pensem que és important que l’escola, sobretot en el trasllat al nou espai que ha
d’ocupar al museu de la torneria i que a nosaltres ens hagués semblat important que ja hi
haguessin pogut desenvolupar les seves activitats a l’inici d’aquest curs i, si no és així, que
aprofitem el fet del trasllat i algunes altres actuacions per intentar donar un impuls a
l’escola i perquè nosaltres considerem –ja ho hem dit en altres ocasions- que caldria que
es convertís en l’escola de referència de la zona més amplia que Torelló i amb la voluntat,

6

evidentment, de programar més cursos amb un nombre d’alumnes mínim –és evident
que no es poden fer nous cursos si no hi ha suficients alumnes-, però si que és important
d’alguna manera, trobar fórmules per donar un impuls a l’escola, amb el sol fet que
només una entitat s’ha presentat a la licitació i ens sembla que fa falta.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
2.2.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ÚS DE L’EQUIPAMENT DEL CARRER ARTESANS.
ACORD:
Per resolució de l’alcaldia de data 20 d’abril de 2009, es va iniciar l’expedient per a la
redacció i aprovació del reglament d’ús de l’equipament municipal situat al carrer
Artesans, núm. 5 i es va designar la comissió d’estudi encarregada de la redacció del
projecte de reglament.
La Comissió d’Estudi es va reunir constituir en data 4 de maig de 2009 i es va reunir en
data 20 de maig de 2009 i va acordar elevar el projecte de reglament a la Comissió
informativa de serveis a les persones, previ informe de la secretària de la corporació.
El Reglament esmentat es troba conforme amb les necessitats d’aquest ajuntament;
Vist el que disposen els articles 59 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROASEL),
Vist el dictamen de la Comissió informativa de serveis a les persones, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR INICIALMENT el reglament d’ús de l’equipament municipal situat al
carrer Artesans, núm. 5.
Segon.- El text d’aquest reglament, és el que es transcriu a continuació:
REGLAMENT REGULADOR DE L’ÚS DE L’EQUIPAMENT MUNICIPAL SITUAT AL
CARRER ARTESANS, NÚM. 5
1. DEFINICIÓ I OBJECTIUS
L’Ajuntament de Torelló vol regular la utilització de l’equipament municipal del carrer Artesans, 5 que es
destina a locals per la seva utilització per les diverses entitats del poble.
Les activitats que es realitzin a l’equipament municipal del carrer Artesans,5 s’hauran d’ajustar a les lleis, i en
especial a tot el desenvolupament constitucional que resol sobre els drets subjectius de ciutadania. Per tant,
no es podran fer activitats que facin apologia de la violència, del terrorisme, de la intolerància..., o que
excloguin, pel contingut o per dret d’accés, a ningú per causa de sexe, raça, cultura o religió.
Les entitats que utilitzin espais d’aquest equipament resten obligades al compliment d’aquestes normes.
2. OBJECTIUS
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Regular com s’han d’utilitzar els locals per part de les associacions a qui s’hagi autoritzat
convenientment.
Afavorir la participació ciutadana i reforçar el moviment associatiu del municipi.
Enfortir la vinculació de l'equipament amb el territori.

3. NORMES D’ÚS DELS ESPAIS
a)

El departament d’Obres i Serveis tindrà les claus del servei de la calefacció, que és on està ubicada la
caldera que serveix per donar calefacció a totes les entitats.
b) La Policia Local de Torelló haurà de disposar d’una còpia de totes les claus de l’equipament.
c) L’ocupació d’un espai d’aquest equipament per part d’una entitat diferent a la que estigui autoritzada,
així com la realització d’una activitat diferent a la que sigui habitual de l’entitat, necessitarà l’autorització
prèvia de l’ajuntament; aquesta autorització haurà de demanar-la l’entitat interessada, mitjançant
sol·licitud que es presentarà al registre general de l’ajuntament amb una antelació mínima d’un mes
respecte de la data de celebració de l’activitat. L’ajuntament haurà de comunicar la resposta, per escrit,
amb una antelació mínima de 15 dies respecte de la mateixa data de celebració.
A la sol·licitud s’hi farà constar:
 Tipus d’activitat (breu descripció i nom de l’acte)
 L’espai
 Data i horari de realització de l’activitat
 Si és oberta al públic o no i a quin públic va adreçada.
d) D’acord amb la llicència d’activitats de què disposa aquest equipament, que autoritza a reunir-se i
desenvolupar l’activitat pròpia, hi són totalment prohibides altres activitats com:
a. Cuinar: les entitats autoritzades no organitzen cap activitat de cuina. En cas que alguna de les
activitats habituals ho requereixi, podrà fer-se als espais exteriors de l’edifici, sempre que el
foc no es faci a terra i estigui controlat.
b. Menjar i dormir.
c. Fumar
D’acord amb les disposicions de l’article 8.2 del Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les
activitats en el temps lliure en les quals participen menors de 18 anys, podrà autoritzar-se l’apartat b)
anterior en els casos de camps de treball que per les seves característiques o la seva situació, motivada
per l’interès social del projecte, hagin de fer allotjament en instal·lacions provisionals, fixes o mòbils,
distintes de tendes de campanya o similars, o en edificis o construccions existents amb una finalitat
diferent a l’allotjament. En aquest cas, caldrà garantir que els serveis i les mesures sanitàries i de
seguretat siguin les adequades per assegurar la higiene i la integritat física de les persones que participin
en l’activitat.
e) Totes les entitats hauran de vetllar pel manteniment i neteja dels espais exteriors de manera
proporcional als usos que en facin. En relació a la neteja:
a. Cada entitat tindrà cura de mantenir els espais que tingui assignats, en les condicions de neteja
necessàries.
b. Pel que fa als espais comuns, totes les entitats que en siguin usuàries es posaran d’acord per a
determinar la forma i la periodicitat que garanteixin les condicions mínimes de neteja i
compartiran, si s’escau, les despeses que s’originin.
c. En relació als espais exteriors, tenint en compte que a l’actualitat estan adjudicats per a l’ús de
l’entitat Agrupament Escolta, serà aquesta entitat la responsable de mantenir-los en les
condicions de neteja necessàries. En el supòsit que una entitat diferent fos autoritzada per a la
seva utilització, deixarà l’espai net després de la seva utilització.
d. Les tasques de manteniment de la vegetació d’aquests espais exteriors, seran a càrrec del
personal propi o contractat per la regidoria d’obres i serveis de l’ajuntament.
f) L’Ajuntament de Torelló es reserva el dret d’inspeccionar periòdicament les instal·lacions cedides.
g) Es crearà una comissió de seguiment de funcionament de l’equipament, formada per dues persones de
cada entitat i el tècnic i el responsable polític de cada una de les regidories com la d’esports, cultura,
joventut i infància, urbanisme i obres i serveis. Aquesta es podrà ampliar sempre i quan es cregui
necessari.
h) L’Ajuntament de Torelló es farà càrrec de l’assegurança de l’edifici (continent), però cada entitat haurà
d’assegurar el seu contingut.
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i)
j)
k)

Cada entitat haurà de vetllar i fer-se responsable de tancar portes i posar l’alarma. En el cas que una
entitat realitzi una activitat extraordinària que s’allargui superant els horaris establerts, haurà
d’informar-ne a la policia local.
Està prohibit realitzar modificacions de la distribució dels espais, així com manipular les instal·lacions
d’electricitat, aigua, gas i calefacció sense l’autorització expressa, prèvia i escrita de l’Ajuntament de
Torelló.
Cada entitat serà la responsable de mantenir els seus locals segons les normatives vigents pel que fa a la
higiene i seguretat.

L’Ajuntament de Torelló es reserva el dret de demanar més informació sobre l’activitat per a la qual es va
cedir l’espai. L’incompliment d’ús és motiu de revocació de la cessió d’ús per part de l’Ajuntament de
Torelló.
4. HORARIS
L’horari d’utilització l’acordaran cada una de les entitats amb la regidoria corresponent i es concretarà en el
conveni de col·laboració que signin.
En tot cas, les entitats vetllaran pel descans veïnal, tenint en compte que, d’acord amb la normativa vigent, el
soroll que provoquin no podrà superar en l’interior dels habitatges veïns valors superiors als 40 dBA en
horari de 8h a 22h i de 35 dBA de 22h a 8h del matí.
Els horaris determinats es notificaran a la policia local i a l’empresa contractada per a la vigilància i alarmes
dels locals, per al seu coneixement.
5. DESPESES D'UTILITZACIÓ DE L'EQUIPAMENT PÚBLIC
Pel que fa als consums i manteniment de les instal·lacions:
a. En relació als consums, cada una de les entitats autoritzades concretarà amb la regidoria
responsable de l’activitat quins percentatges assumeix l’ajuntament i quins percentatges o
excessos dels màxims establerts, haurà d’assumir l’entitat i la forma en què l’ajuntament la
requerirà per a fer-ho. Tots aquests aspectes es detallaran en el corresponent conveni de
col·laboració que subscrigui l’entitat amb l’ajuntament per a la seva activitat habitual.
b. Pel que fa al manteniment de la infraestructura (pintura, reparacions, reposicions de bombetes
i altres elements): aquest aspecte anirà a càrrec de l’ajuntament de Torelló, sempre que es
tracti de manteniments ordinaris. En el cas que la reparació sigui necessària com a
conseqüència d’avaries o destrosses produïdes per negligència o actes vandàlics, haurà
d’assumir-los l’entitat que els hagi generat.
Totes les reparacions i manteniments han d’haver estat autoritzats prèviament per la regidoria
responsable de l’espai, que tramitarà en la forma establerta l’autorització de la despesa.
c. Pel que fa al material i mobiliari, propietat de cada una de les entitats, el manteniment,
reposició –inclús per furt o robatori- i reparacions, serà a càrrec de l’entitat propietària que,
en tot cas, haurà de contractar la seva pòlissa d’assegurances.
6. OBLIGACIONS DE LES ENTITATS




L’entitat sol·licitant es compromet a respectar els aforaments autoritzats dels espais.
Totes les entitats hauran de disposar d’assegurances de responsabilitat civil i d’accidents.
Totes les entitats nomenaran un responsable, que assumirà possibles casos de negligència o
responsabilitat per incompliment de les normes d’ús i comunicarà la seva identitat a l’ajuntament.

7. RESPONSABILITAT DE LES ENTITATS
Les entitats assumeixen la responsabilitat de les seves activitats i dels danys que aquestes puguin ocasionar a
les instal·lacions, a terceres persones, als objectes o al mobiliari de l’immoble.
8. INCOMPLIMENT DE LES NORMES D’ÚS. INFRACCIONS I SANCIONS.
Pel que fa a l’incompliment de les normes establertes en aquest reglament, es farà remissió a les disposicions
del Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
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Procediment Administratiu Comú, pel que fa a la tramitació dels expedients, i al títol XI de la Llei 2/1985, de
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, pel que fa a la tipificació de les infraccions i sancions.
Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, mitjançant una publicació en el BOP, en el DOGC, en el Diari “El Periódico” i
en el tauler municipal d’anuncis, per un període de trenta dies, als efectes de presentació
de reclamacions i suggeriments.
Quart.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’acord inicial esdevindrà
definitiu, es trametrà el text íntegre del Reglament a la Subdelegació del Govern de
l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya i es procedirà a la publicació
de l’anunci d’aprovació definitiva del Reglament en el BOP i una referència al DOGC del
butlletí de la província en què s’ha publicat íntegrament el text; en el butlletí municipal i
en el tauler municipal d’anuncis.
INTERVENCIONS:
SR. MANEL ROMANS: Això va sortir arran que ens va semblar que havíem de regular totes
les activitats que hi havia al carrer Artesans. Es va constituir una comissió en què hi han
estat representants tots els grups municipals; vàrem tenir tres o quatre reunions i a partir
d’aquí vàrem consensuar un reglament d’ús, per tal que les entitats tinguessin
coneixement dels seus drets i els seus deures.
Els acords varen ser consensuats i bastant unànimes.
SRA. MONTSE AYATS: Com deia el regidor vàrem participar i ja vàrem fer en el seu
moment les aportacions. En tot cas és una cosa molt de tipus tècnic.
Per nosaltres és important és que si s’ha valorat positivament el camp de treball que s’ha
organitzat aquest any i que els escoltes també han demanat en diverses ocasions el tema
del menjar i el dormir, -ja sabem que hi ha una llei que no ho permet- però si que ens
sembla que tenint en compte això, si es volen repetir camps de treball o experiències
semblants i poder resoldre el tema dels escoltes, hauríem de tenir present en el municipi
quines possibilitats hi ha de poder fer aquest tipus d’activitat de cara a un futur.
Per la resta, ens sembla important la part de corresponsabilitat amb les entitats pel que fa
al manteniment i neteja i, evidentment, confiem que tots els temes que s’han de resoldre
a través dels convenis, com s’especifica, quan es renovin ja s’inclouran i va quedar clar,
també –o almenys així ho vàrem entendre nosaltres- que això afectava les entitats que
tenen l’espai concedit per l’Ajuntament i, per tant, els de la planta primera i, per tant, ens
queda pendent resoldre els de la planta semisòtan i nosaltres en el seu moment ja
havíem plantejat que pogués ser un espai de grups d’assaig; sempre entenent com una
cosa provisional esperant que es pugui fer algun dia el tema definitiu.
SR. JORDI CASALS: Reconèixer el treball que s’ha fet consensuat amb tots els grups per fer
aquest reglament. En la línia del que ja vàrem comentar a la comissió informativa, en dos
temes que afecten aquest equipament: un, actualment, el que és el camp de treball que
s’han hagut d’instal·lar allà i ja ho permet el reglament, per una qüestió de llei que
permet que els camps de treball puguin estar allà dormint i menjant, però creiem –i ja ho
vàrem manifestar- que segurament no era el lloc adient per dormir-hi i per menjar-hi i que
en altres llocs el que es fa és anar en escoles.
Si els anys següents hi ha d’haver camps de treball, estaria bé poder parlar amb més
temps amb les AMPA i amb els equips directius per veure si és possible tenir un lloc millor
per poder estar-hi les persones que fan els camps de treball; els camps de treball tothom
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sap el que ens aporten, bé sigui directament amb el treball que es pugui fer, com també
amb els joves que venen.
I també ja ho vàrem manifestar a la comissió, cal veure com es gestiona aquest fet que la
llei ho permet i que ens posa en aquesta situació que els escoltes tenen una activitat que
segurament hauria d’entrar en aquest supòsit de poder menjar allà; no es pot fer per una
qüestió de llei i caldria donar les màximes facilitats per tal que es pugui dur a terme amb
les majors comoditats per part dels escoltes.
SR. MANEL ROMANS: La veritat és que enguany el camp de treball va ser una cosa una
mica així, de cop i volta. A en Marc i a mi ens va semblar, des de medi ambient que seria
una bona cosa per a Torelló; vàrem fer unes gestions amb les AMPA de les escoles i no
ens va semblar que ho veiessin gaire bé. Jo crec que si: se’n va parlar també a la comissió
informativa, que de cara a l’any vinent, amb més temps, si hem d’organitzar algun altre
camp de treball potser si que valdrà la pena parlar amb les AMPA, perquè les escoles
tenen més ben condicionats el lloc que en els espais dels escoltes, però per una qüestió
de premura de temps, es va decidir anar als locals dels escoltes.
Vàrem tenir alguna reunió amb els caps, pel tema del menjar i el dormir i els vàrem dir
que a nosaltres ens semblava que per llei –com heu dit vosaltres- no es podia fer aquesta
activitat allà; vàrem demanar un informe al tècnic municipal i ens va dir que allò no
estava legalitzat per fer-hi aquell tipus d’activitat i que si s’havien de fer aquestes
activitats, la inversió que calia fer era molt gran, a part que llavors potser hi hauria algunes
coses que s’hi hauria de posar i els faria nosa a l’hora de fer les seves activitats. Per tant,
de moment els vàrem donar alguna solució per a la famosa setmana del cigró; van dir
que intentarien fer alguna cosa i nosaltres estem oberts a tot el que puguem ajudar.
SR. MARC FONTSERÈ: Felicitar el regidor per l’aprovació del reglament i a tots els que hi
heu participat; feia temps que hi anàvem al darrere; ho hem aconseguit i comentar
només un parell de coses, que és redundar en el que ja s’ha dit: primer, la
corresponsabilitat en la gestió, tant pel que fa als consums, amb la possibilitat d’establir
uns màxims subvencionats; crec que és una bona mesura d’estalvi energètic i que les
entitats sàpiguen el que estan consumint.
I pel que fa al tema del camp de treball, que s’ha parlat, el reglament, si més no, està
d’acord amb el que diu la llei; donar les gràcies per la col·laboració dels escoltes: si ens
posem a la seva pell és complicat defensar que a tu no et deixin quedar a dormir o que
no puguis fer-hi unes determinades activitats i que ve algú de fora i que la llei els ho
permeti fer... és complicat. I només comentar que el tema de les escoles si que es va
parlar; es va parlar amb el tècnic des de l’Ajuntament i el fet que l’escola Fortià Solà, que
era la més idònia, fos nova, va semblar que aquest no es faria allà, però si que es miraria
de cara a possibles futurs nous camps.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM INTERN I
SEGURETAT:
3.1.- APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER AL 2010:
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ACORD:
Els Serveis Territorials de Treball de la Generalitat de Catalunya, han tramès, com cada
any, el requeriment per tal que aquesta Corporació acordi i els proposi, les dates de
celebració de les dues festes locals del municipi de Torelló per a l’any 2010, d’acord amb
l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors, que indica que aquestes dates es fixaran per
Ordre del Conseller de Treball a proposta dels municipis respectius.
L’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, estableix que l’acord per part del municipi és
competència del plenari municipal,
L’any 2010, el dia 1 d’agost, data designada habitualment per aquest ajuntament per
celebrar-se la festa major de Torelló, s’escaurà en diumenge, per la qual cosa,
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, Règim interior i
Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR la proposta de celebració de les dues festes locals d’aquest municipi,
per l’any 2010, en les dates que s’indiquen a continuació:



Dilluns, 24 de maig, Pasqua granada.
Dilluns, dia 20 de setembre, Rocaprevera.

Segon.- NOTIFICAR el present acord als Serveis Territorials a Barcelona, del Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya, per tal que el tramitin en la forma escaient.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Hi estem d’acord, però volem fer una pregunta sobre un tema que no
sé si ha quedat del tot tancat i que és el tema de “carnaval, festa local”; hi va haver
diferents mogudes i reunions a l’inici de mandat; els grups hi vàrem participar; semblava
fer una consulta o una votació per veure si havia de ser festa local o no i que suposava
substituir alguna altra festa. Ho hem anat parlant en diferents reunions; nosaltres vàrem
parlar de fer un pacte local per trobar una solució i parlar amb les persones afectades:
empreses, escoles, associacions, comerç, ... per arribar a una entesa i en una d’elles va
sortir la possibilitat que el primer d’agost que s’escaigués en cap de setmana i es pogués
optar a una altra festa, es podria provar de posar la festa per carnaval. No sé si això s’ha
valorat, si és una carpeta que ja s’ha tancat... voldria saber en quin estat està.
SRA. NÚRIA GÜELL: Es va parlar això que estàs dient. Es va parlar amb les escoles i les
escoles no ho varen veure clar perquè els suposava haver de deixar de fer el carnaval, ja
que el divendres és el carnaval a les escoles i no es veia la manera de poder-ho celebrar
a les escoles si es feia festa local.
Amb les empreses sé que s’hi va parlar, amb alguna. Amb alguna va semblar que potser
si que hi hauria manera d’arreglar-ho, però no gaires empreses s’hi varen mostrar
d’acord.
Amb la comissió jo no hi he tingut cap més reunió.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
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3.2.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA PRÒRROGA D’UN AODL:
ACORD:
Els agents d’ocupació i desenvolupament local es configuren com a treballadors de les
entitats locals de Catalunya, els seus organismes autònoms i les entitats amb
competència en matèria de desenvolupament local i de promoció de l’ocupació,
dependents o vinculades a aquelles, d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya. Aquests agents d’ocupació i desenvolupament local tenen com a missió
principal col·laborar en la promoció i la implantació de les polítiques actives d’ocupació
relacionades amb la generació d’activitats econòmiques i d’ocupació, col·laboració
que s’ha de desenvolupar en el marc d’actuació conjunta i acorda de l’entitat
contractant amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Per Ordre TRI/125/2006, de 17 de març, (publicada al DOGC núm. 4604 de 30 de març
de 2006), es van establir les bases reguladores de les subvencions destinades a programes
per al desenvolupament local i l’ocupació en col·laboració amb entitats locals.
Atès que en data de 3 d’octubre de 2006 es va contractar a ELISENDA CURRIUS SOLER
com AODL a l’àrea de Cultura de l’ajuntament de Torelló
Per la resolució TRE/937/2009, de 6 d’abril de 2009 (publicada al DOGC núm. 5358 de 14
d’abril de 2009), s’obre la convocatòria per a l’exercici 2009 per a la sol·licitud de
pròrrogues de la subvenció per a la contractació d’agents d’ocupació i
desenvolupament local (AODL).
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, Règim interior i
Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- SOL·LICITAR al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya una
pròrroga de la subvenció per al pagament del 80 % del cost total anual i fins un màxim de
27.000 € de l’Agent d’Ocupació i Desenvolupament local (AODL) destinat/da a l’àrea de
cultura.
Segon.-ADOPTAR, el compromís de finançar el cost restant de l’AODL a càrrec del
pressupost municipal.
Tercer.- APROVAR
el pla de treball elaborat pel departament de Cultura que
desenvoluparà ELISENDA CURRIUS SOLER com a AODL a l’àrea de Cultura.
Quart.- NOTIFICAR aquesta resolució al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, al departament de Recursos Humans i a la Intervenció municipal.
SÍNTESI PLA DE TREBALL ANUAL DE L’AODL (3a PRÒRROGA – 2009 / 2010)
PROGRAMA 1 - Foment de nous públics en les programacions artístiques i culturals
Acció Núm. 1.2 – Disseny d’eines i sistemes de participació.
Acció Núm. 1.3 – Programació.
Acció Núm. 1.4 - Promoure i fomentar els equipaments culturals existents al municipi:
teatre Cirvianum, biblioteques, sales annexes al teatre, ....
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Acció Núm. 1.2 – DISSENY D’EINES I SISTEMES DE PARTICIPACIÓ.
Activitats
1.2.2: Portar a terme propostes per a la creació i consolidació de nous públics.
1.2.3: Desenvolupar sistemes de participació de la població en les activitats culturals.
Acció Núm. 1.3 – PROGRAMACIÓ.
Activitats:
1.3.1: Elaboració de propostes de programació conjuntament amb els diversos col·lectius
interessats
1.3.2: Treballar en la diversitat cultural de les programacions i activitats culturals
Acció Núm. 1.4 - PROMOURE I FOMENTAR ELS EQUIPAMENTS CULTURALS EXISTENTS AL
MUNICIPI: TEATRE CIRVIANUM, BIBLIOTEQUES, SALES ANNEXES AL TEATRE,
....
Treballar conjuntament amb els responsables dels equipaments per fomentar i
promoure’n el seu ús.
PROGRAMA 2 - Comunicació cultural
Acció Núm. 2.1- Actualització i ampliació de bases de dades.
Acció Núm. 2.2 – Establir estratègies de comunicació dels projectes culturals.
Acció Núm. 2.3 – Crear, impulsar el web del Teatre Cirvianum.
Acció Núm. 2.1- ELABORACIÓ DE BASES DE DADES
Activitats:
2.1.2: Base de dades cultural d’usuaris o interessats. Actualitzacions
Acció Núm. 2.2 – ESTABLIR ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ
Activitats:
2.2.1: Implementar un sistema de comunicació periòdic.
2.2.2: Consolidar i potenciar les TIC com a eines de comunicació i difusió
Acció Núm. 2. – CREAR, IMULAR EL WEB DEL TEATRE CIRVIANUM
Activitats:
2.3.1: Crear un nou web pel Teatre Cirvianum
2.3.2: Impulsar i difondre el nou web del Teatre Cirvianum
PROGRAMA 3 - Suport a l’associacionisme
Acció Núm. 3.1- Donar suport a les associacions culturals.
Acció Núm. 3.2 - Potenciar la formació dels associats amb la col·laboració en
l’organització de cursos, tallers, jornades, etc.
Acció Núm. 3.1- DONAR SUPORT A LES ASSOCIACIONS CULTURALS.
Activitats:
3.1.1 Mantenir a les associacions informades de totes els temes que els faciliti el
desenvolupament de la seva activitat
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3.1.2 Suport tècnic en l’organització de les seves activitats
3.1.3 Suport i assessorament en les seves accions de comunicació i difusió dels seus actes.
Acció Núm. 3.2 - POTENCIAR LA FORMACIÓ DELS ASSOCIATS AMB LA COL·LABORACIÓ EN
L’ORGANITZACIÓ DE CURSOS, TALLERS, JORNADES, ETC.
Activitats:
3.2.1. Treballar amb les persones que estan al capdavant de les entitats culturals per
potenciar les seves entitats.
PROGRAMA 4 - Pla de cultura
Acció Núm. 4.1 – Desenvolupar les accions que es marquin fruit del Pla d’Acció Cultural
Acció Núm, 4.1 - DESENVOLUPAR LES ACCIONS QUE ES MARQUIN FRUIT DEL PLA D’ACCIÓ
CULTURAL.
Activitats:
4.1.1: Treballar les accions que es prioritzin
INTERVENCIONS:
SRA. NÚRIA GÜELL: Aquesta AODL, crec que ja és l’últim any. L’Eli està molt contenta de
treballar amb nosaltres; penso que fa molt bona feina, ja que a cultura hi ha molta feina i,
a més, com que portem tot lo del patronat del teatre Cirvianum, jo penso que és un bon
element i que ens dóna un molt bon cop de mà.
SR. JORDI CASALS: Quan es va renovant la figura de l’AODL de Torelló, nosaltres insistim en
què per Torelló, la seva realitat, l’Ajuntament hauria de preveure un esforç, perquè quan
ja no sigui possible renovar amb el format d’AODL, si es pogués s’hauria de contractar i
tenir aquesta segona tècnica de cultura a Torelló. Sabem que la situació és complicada,
però nosaltres creiem que s’ha de poder donar resposta a les necessitats de Torelló i en
cultura és molt gran.
SR. MIQUEL FRANCH: Aquesta és la intenció, si econòmicament es pot, de l’Ajuntament.
Som dels pocs ajuntaments que tots els AODL que hem tingut i s’ha acabat el termini de
subvenció, s’han quedat a l’Ajuntament. I estic parlant de l’Ajuntament i no de consorcis.
La intenció és aquesta; hem de buscar els recursos suficients i, si es troben, hauria de ser
així, perquè a cultura, com deia molt bé la Núria, cal que una persona hi continuí
treballant i amb el perfil i amb les tasques que s’expliquen en aquest informe i, per tant,
procurarem que pugui ser d’aquesta manera.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.3.- MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA I A LA COORDINADORA D’ASSOCIACIONS PER
A LA LLENGUA CATALANA, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-CdG:
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries.
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Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, convertint-la
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element d’integració de les
persones nouvingudes.
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civil en general.
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
A proposta del grup municipal d’ICV-CdG,
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, Règim interior i
Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
1. Donar suport al Correllengua com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de
la plena normalització de l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana
i a favor de la seva unitat.
2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el Correllengua
i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon desenvolupament de les
activitats programades.
3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la Coordinadora
d’Associacions per la Llengua i encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català
oral entre persones i col·lectius, i especialment entre la població nouvinguda.
5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la
Llengua Catalana (CAL), al carrer Sta. Perpètua,15 baixos 08012 de Barcelona, i als
organitzadors del pas del Correllengua pel municipi.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: No hi afegiré gaire, perquè la secretària ja ha llegit el contingut de la
proposta de moció que presentem a aprovació del ple. Només dir que la proposta ens la
va fer arribar a Iniciativa un ciutadà torellonenc, ******, que és membre de la CAL,
d’aquesta entitat coordinadora de les associacions per a la llengua catalana i és
important, des del nostre punt de vista, donar suport a aquest tipus d’iniciativa i, d’alguna
manera, el compromís com a ajuntament que en el nostre municipi, en què habitualment
es fan activitats relacionades amb el correllengua, que hi puguem donar suport des de
l’Ajuntament si així ho considereu.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres estem absolutament a favor d’aquesta moció, de donar
suport a tot el que sigui a favor de la llengua catalana i a la seva normalització i valorem
molt el treball que es pugui fer des de la societat civil.
No afegiré res més... només una petita cosa, si es pogués modificar: treure el 2009 i així
seria una moció que serviria per donar suport al correllengua de tots els anys i no s’hauria
d’anar renovant, si volem anar donant suport al correllengua i, a més, pel suport que aquí
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queda plasmat que donaria l’Ajuntament, queda plasmat i es podria anar donant cada
any i no hi hauria cap problema.
SR. LLUÍS BASSAS: Nosaltres estem totalment d’acord, també amb el que ha dit en Jordi,
perquè crec que és interessant deixar-ho com una cosa que no calgui anar renovant
cada any, si no que en principi, quan s’està a favor que la llengua tiri endavant i que no
quedi travada per interessos, és un tema continu i no ha de ser un tema de cada any i,
per tant, estem d’acord amb això.
SR. MARC FONTSERÈ: Des del PSC aprovarem la moció des del convenciment que donant
suport a aquesta iniciativa és donar suport a la defensa, promoció i consolidació de la
nostra llengua.
Totes les iniciatives d’aquest tipus que sorgeixen de la voluntat popular de la unió
d’associacions, és a dir, que emanen del poble, són les que al final acaben donant un
millor resultat; a més d’assolir objectius, ajuden a cohesionar socialment el país. Per això
donarem suport a aquesta moció i també recolzem l’esmena del grup d’Esquerra,
d’aprovar-la per als propers anys.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.4.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18, REGULADORA DE LA TAXA PER
OCUPACIONS DEL SUBSÒL, SÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA:

ACORD:
El Ple de l’Ajuntament del dia 10 de novembre de 2008 aprovà provisionalment la
modificació de, entre d’altres, l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per
ocupacions del subsòl, sòl i vol de la via pública, que quedà definitivament aprovada, al
no haver-hi reclamacions el 23 de desembre de 2008 i les modificacions varen ésser
publicades en el BOP de la província de Barcelona núm. 314, annex IV del 31 de
desembre de 2008.
Les taxes establertes en la Tarifa segona, de l’article 6.1 de l’ordenança esmentada,
sortien de prendre com a base l’aprofitament especial, establerta en l’informe de la
intervenció que consta en l’expedient, apreciant-la amb un coeficient de 3, atenent la
intensitat de l’ús, l'estacionalitat, i la durada de l’aprofitament.
Les taxes establertes a l’apartat a) de la Tarifa sisena, de l’article 6.1 de l’ordenança
esmentada, sortia de prendre com a base la utilitat privativa, establerta en l’informe de la
intervenció que consta a l’expedient, apreciant-la amb un coeficient de 3 atenent la
intensitat d’ús, l'estacionalitat, i la durada de la utilitat.
Tenint en compte que qualsevol intent d’aproximació a assignar un valor de mercat per
als béns de domini públic, s’enfronta a unes dificultats importants degut a què la via
pública, per ser un bé de domini públic, està fora del mercat, a què tenen molt limitades
les possibilitats de disposició i manquen de preu de venda, perquè la seva alienació
només seria possible si mitjançant la desafecció, perdessin la seva condició de bé de
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domini públic i que dels béns de domini públic només existeix un ofrenant, l’Ajuntament,
fet que encara desvirtua més la possible estimació de preu, o valor de mercat d’aquests
béns.
Comprovat que pel tipus d’aprofitament, la durada no és un fet que pugui aplicar-se en
les ocupacions establertes en la tarifa segona i a l’apartat a) de la tarifa sisena, de
l’article 6.1 de l’ordenança fiscal núm. 18, com a determinant d’un increment de la utilitat
privativa mitja del sòl en el Municipi de Torelló.
Tenint en compte que el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals,
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, Règim interior i
Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de les tarifa segona i la tarifa sisena
de l’article 6.1 de l’ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per ocupacions del
subsòl, sòl i vol de la via pública, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2009:
Es modifica tota la tarifa segona i el nou redactat diu:
“Tarifa segona. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa.
a) A la Plaça Nova i tot el casc antic, per cada m² i dia o fracció..................................0,343 €
b) A la resta de les zones de la població, per cada m² i dia o fracció ...........................0,257 €
Per cada setmana d’ocupació es cobrarà l’equivalent a 3 dies de la tarifa establerta,
quan aquesta es realitzi en el període comprès entre l’1 d’octubre al 30 de juny.
En el cas d’ocupació anual l’import que resulti d’aplicar la tarifa corresponent es
bonificarà en un 82%.
Es modifica l’apartat a) de la tarifa sisena i el nou redactat diu:
“Tarifa sisena. Ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de
construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.
a) Mercaderies:
 En el casc antic. Per m² i dia o fracció .................................
0,293 €
 Fora del casc antic. Per m² i dia o fracció ..........................
0,22 €
Per cada setmana d’ocupació es cobrarà l’equivalent a 3 dies de la tarifa establerta,
quan aquesta es realitzi en el període comprès entre l’1 d’octubre al 30 de juny.
En el cas d’ocupació anual l’import que resulti d’aplicar la tarifa corresponent es
bonificarà en un 83%.”
Segon.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord provisional
anterior, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de
trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès directe o
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut
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el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat reclamacions, els acords
adoptats restaran definitivament aprovats.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: Nosaltres estem d’acord amb la rectificació del que es va aprovar el
mes de setembre i que aprovarem avui, però hem pogut comprovar que en la majoria
de municipis continuen aplicant tarifes per taules i cadires, en lloc de metres quadrats,
que és el que ens semblava, des del nostre punt de vista, el més lògic i, en tot cas, el que
ens sorprèn i el que ens costa de veure-hi la lògica, és que parlem de bonificacions del
82% i el 83% de descompte, i això ens fa pensar que el que estem fent és fer que
s’assembli al que es pagava i no ho acabem d’entendre, però en tot cas, si que valorem
positivament la rectificació i també el fet que les terrasses dels bars i dels restaurants, des
del nostre punt de vista són també un símbol del dinamisme del nostre poble i de
qualsevol poble i, per tant, entenem que cal trobar fórmules per tal que, d’una banda
puguin pagar el que pertoca i, de l’altra, fer el seu negoci i des de l’ajuntament, del que
ens hem de preocupar és que siguin segures.
SR. JORDI CASALS: Nosaltres també valorem que s’hagi rectificat la modificació que
s’havia volgut fer i que suposava una multiplicació bastant important del que s’havien de
fer càrrec els diferents establiments que volien fer ús del servei que hi ha a l’ordenança. A
nosaltres, però, ens agradaria que se’ns assegurés aquí que amb aquesta bonificació –
que és del 82% en un cas i del 83% en l’altre- sempre que l’ocupació sigui anual,
representa en realitat que els establiments que en vulguin fer ús tindran els mateixos
costos, o semblants, que l’any passat. És així? Perquè la bonificació només és per a
l’ocupació anual.
SR. PERE GALOBARDES: Caldria centrar una mica conceptes; això no és un cost. Del que
estem parlant és del cost real del preu de la via pública de Torelló que, l’ajuntament, via
ordenança, davant la sol·licitud de particulars que necessiten aquest espai per fer negoci
–no ho oblidem- li aplica la tarifa que hauria de ser el cost i, per tant, és més lògic fer-ho
per metres quadrats que per taules i cadires en molts sentits.
No hem d’oblidar el concepte. Aquí no es tracta de símbols de dinamisme; es tracta d’un
cost, en tot cas econòmic. Això és una mesura de promoció econòmica, en tot cas; és
una mesura d’incentivació en què l’ajuntament fa un descompte important sobre aquest
cost (el 82% i 83%) un cop comptat correctament i, per tant, s’ajuda aquest sector que
pugui fer ús d’aquests espais i més en aquests temps i, per tant, si, el cost és el que ja
pagaven, més l’IPC, tal com s’ha fet en els altres tributs.
Per tant, això és una mesura més que l’Ajuntament aplica per ajudar a sectors en termes
reals.
SR. JORDI CASALS: Se’ns ha aclarit que això no suposarà un gran canvi més enllà de
l’aplicació de l’IPC, però també deixa’m dir que si que s’ha canviat el concepte i hem
passat de taules i cadires a metre quadrat i això ens dóna el valor real de la via pública,
però això ja s’hauria pogut fer inicialment malgrat que es va retirar de l’ordre del dia i
després ha aparegut una bonificació, jo diria espectacular i correcta, molt correcta, del
82% i del 83%, una cosa no treu l’altra.
VOTACIÓ:
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S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.5.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DEL DIA 29 DE JUNY DE 2009, EN QUÈ ES VA
APROVAR LA CESSIÓ GRATUÏTA DE LA PARCEL.LA SITUADA A L’AVINGUDA DEL CASTELL
NÚM. 42-88 I AL CARRER RAMON VINYETA NÚM. 7-53 A FAVOR DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA DESTINADA A EQUIPAMENT ESCOLAR.

ACORD:
En l’acord adoptat pel plenari municipal en sessió celebrada en data 28 de juliol de 2008
es va acordar CEDIR gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de la
finca amb qualificació com a bé patrimonial, pendent d’inscripció en l’Inventari de Béns
del Municipi, quina inscripció i descripció és la següent:
Inscripció: Figura inscrita a nom de l’ajuntament de Torelló en el registre de la
propietat número dos, al tom 2444, llibre 328 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.
En el punt tercer de la part resolutòria de l’acord es feia constar que totes les despeses i
impostos de derivin d’aquesta ecsriptura, fins a la incsripció al Registre de la propietat,
que s’hi considera inclosa, seran a càrrec de la part cessionària, incloent-hi l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, si s’en meritava.
En el punt cinquè de la part resolutòria s’acordava notificar la resolució a la Generalitat
de Catalunya per tal de procedir a elevar la cessió esmentada a escriptura pública.
Des de la Generalitat de Catalunya se’ns ha comentat la voluntat de procedir a la
inscripció de la cessió al Registre de la Propietat sense necessitat de formalitzar l’acord en
escriptura pública i atès que la cessió es troba exempta del pagament de l’impost sobre
l’increment dels terrenys de naturalesa urbana se’ns ha demanat la rectificació de
l’acord en aquest sentit.
L’article 105 de la Llei 30/1992 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, preveu que les administracions podran
rectificar en qualsevol moment, d’ofici o d’instància dels interessats, els errors materials
existents en els seus actes.
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, Règim interior i
Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
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Primer.- Rectificar el punt tercer i cinquè de l’acord del Ple del dia 29 de juny de 2009 en
el següent sentit:
Tercer.-. Totes les despeses i impostos que es meritin fins a la inscripció de la present cessió
al Registre de la Propietat, seran de càrrec de la part cessionària.
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.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a la Generalitat de Catalunya per tal de procedir a
la inscripció de la cessió al Registre de la Propietat.
Segon.- Mantenir la resta de l’acord en la mateixa forma en què es va prendre quedant
el redactat de l’acord de la següent manera :
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 de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, Règim interior i
Seguretat, es proposa al ple, l’adopció dels acords que segueixen:
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
en aquests moments està en fase de confecció, quina inscripció i descripció és la
següent:
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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 es meritin fins a la inscripció de la present cessió
al Registre de la Propietat, seran de càrrec de la part cessionària.
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
la inscripció de la cessió al Registre de la Propietat.
Tercer.- Notificar el present acord al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya pel seu coneixment i efectes oportuns.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3.6.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 8/2009
ACORD:
Expedient número 8/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
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ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 22 de juny de 2009 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

301-432-6110003 Recuperació
espai C. de la
Pau vora el riu
Ges

Consignació
inicial
500.000,00 €

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

Proposta de
baixa
11.596,02 €

Consignació
definitiva
488.403,98 €

11.596,02 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

301-313-6220000 Centre d’Acció
Social a “La
Carrera”

Consignació
inicial
600.000,00 €

Total altes de crèdits: ..............................................
3.
4.

Proposta d’alta
11.596,02 €

Consignació
definitiva
611.596,02 €

11.596,02 €

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.
La Comissió d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
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Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Economia i hisenda, Règim interior i
Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 8/2009 per mitjà de transferències de
crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s'han indicat.
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH: Penso que l’Ajuntament avui dóna un pas important al marge que, si
us hi fixeu, la quantitat que hi posem és poca, però és que ja disposem d’una altra
quantitat importantíssima per aquest tema. Amb la col·laboració d’avui el que fem és
acabar de modificar la partida i correspondria exactament a l’import del projecte ja
aprovat per l’Ajuntament i, concretament, el “centre d’acció social i comunitari de La
Carrera”.
Tirem això endavant, en primer lloc, perquè és un compromís que ja vàrem prendre, al
temps que ens semblava que estàvem configurant d’alguna manera en un entorn molt
bo de Torelló, molt bonic, dos equipaments de l’àmbit del benestar, com és el casal de la
gent gran –que si no hi ha res de nou pels voltants de Rocaprevera s’intentarà que es
pugui inaugurar-; també vàrem cedir una altra parcel·la d’aquest mateix espai per fer-hi
24 habitatges dotacionals; aquests habitatges s’estan construint i confiem que
aproximadament el mes de maig de l’any vinent (aquestes dates no les prengueu amb
seguretat, perquè no són segures...) ja estaran. I quedava la masia de la carrera que,
com sabeu, l’Ajuntament hi va fer una primera intervenció amb la primera escola taller;
aquesta intervenció no es podia acabar, perquè tenia certa complexitat i nosaltres hem
valorat que hi hauria d’haver aquest centre d’acció social i comunitari. La Diputació de
Barcelona ens ha fet un estudi molt correcte en què valora molt positivament que es tiri
endavant aquest equipament allà i també les funcions que tindrà. A més de la Diputació,
empreses especialitzades han treballat per poder-ho fer i ja explicarem en el seu moment
i amb més detall exactament les activitats que s’hi faran, però totes estaran relacionades
amb l’àmbit del benestar social i comunitari.
Es tractaria de dotar econòmicament aquest equipament. Dels 600.000 euros
aproximadament amb què està valorat el projecte, ja tenim un 50% de finançament per
part de la Diputació de Barcelona i aquest mateix projecte s’ha presentat al PUOSC i hem
d’esperar que ens donin el suport econòmic corresponent, cosa que permetria que
l’aportació municipal fos més petita.
L’Ajuntament, pel fet que avui aprovem la dotació definitiva d’aquest projecte permet
que a partir de principis de setembre –no sembla correcte fer-ho dins del mes d’agosttreure a licitació aquesta obra per tal que s’hi puguin presentar totes les empreses que
estiguin interessades; creiem que en el moment de l’adjudicació hi haurà una bauxa en
el cost, però és evident que hem de començar amb el cost necessari, que ja inclou tots
els serveis que necessita aquest nou equipament.
I per acabar d’explicar amb més detall, cedeixo la paraula a la M. Àngels Casals que és
la que hi ha treballat més a fons.
SRA. M. ÀNGELS CASALS: Si ho hagués sabut hagués portat el projecte. El que vàrem
intentar és que no sigui solament un centre, si no que volem donar-hi un valor afegit i el
que s’intentarà és això. Un valor afegit seria no només els serveis que s’estan fent ara, si no
fer participar molt més la comunitat i no hi haurà només les sales per a la gent que està
treballant, com ho tenim ara, si no que el que es vol fer és que la gent pugui venir i ho
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vegi com al seu centre; el centre on fer totes les activitats que es fan des de benestar
social que, en aquests moments, pel que fa a la llei, benestar social és, perquè hi tingui
accés tota la població i no com era fins ara en què pràcticament estava restringit i amb
totes les noves competències, tant de la llei de benestar social, com de la llei de la
dependència, cada vegada es necessiten instal·lacions més adequades i més personals.
Es tractava de fer un projecte, perquè s’hi pogués treballar, però amb un valor afegit,
que és el que ens han de donar les persones i la participació de la gent.
Més endavant, si voleu us ensenyaré el projecte que ja hagués portat si m’hagués pensat
que se’n parlaria.
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.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA LOCAL D’HABITATGE DEL MUNICIPI DE TORELLÓ:
ACORD:
En data 29 de desembre de 2008, el Ple de l’ajuntament en sessió ordinària, va aprovar
inicialment el Pla Local de l’Habitatge pel municipi de Torelló.
En data 9/01/09 i 14/01/09, es varen publicar els anuncis de l’acord al Diari El Periódico, al
Butlletí Oficial de la Província, núm. 12, i al tauler d’edictes de la Corporació Municipal,
sense que en el termini d’exposició pública s’hagin presentat al·legacions al respecte.
En data 19 de març de 2009, els serveis territorials, varen emetre un informe tècnic, en el
que manifestaven que seria convenient rectificar el Pla en relació al 10% d’aprofitament
mig dels polígons industrials de Mas La Caseta i Mas les Vinyes II i Mas Les vinyes III.
En data 25 de juny de 2009, registre d’entrada núm. 4159, la Diputació de Barcelona, lliura
a l’ajuntament el projecte rectificat, d’acord amb l’informe emès pels serveis territorials de
data 19/03/09.
En data 7 de juliol del 2009, els serveis territorials, emeten informe favorable en relació
amb el projecte rectificat.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i urbanisme, de promoció
econòmica i societat del coneixement i medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla Local de l’Habitatge pel municipi de Torelló, vist,
doncs que el projecte rectificat, s’adequa a l’informe tècnic emès pels serveis territorials
de data 19/03/09, i dóna resposta als requeriments en matèria d’habitatge que havia
plantejat l’ajuntament.
Segon.- TRAMETRE un exemplar del Pla degudament diligenciat, i amb suport informàtic,
junt amb el certificat de l’acord del Ple, al Servei de Planificació de l’Habitatge i Sòl
Residencial Associat a l’Habitatge Protegit de la Subdirecció General de Promoció de
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l’Habitatge Protegit i de Sòl Residencial Associat, i a l’Oficina de Planificació de la
Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de la Diputació de Barcelona,
perquè en tinguin coneixement
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: És prou important i ja es va aprovar inicialment, però jo crec que Torelló
–aquí crec que tots els grups anem agafats de la mà en aquestes polítiques- hi hem
donat suport; per la meva part, des del mandant anterior. El Pla Local d’Habitatge ha de
ser una eina per continuar fent feina en l’àmbit d’habitatge.
Com hem dit el Pla Local d’Habitatge el que ens mostra és unes necessitats de Torelló: cal
més habitatge protegit; se’n està fent i n’hi ha més projectat i n’hi ha que ja s’ha fet, però
cal més habitatge de lloguer. Aquesta és la fórmula que nosaltres des d’Esquerra sempre
hem apostat, és a dir, habitatge protegit i de lloguer. Torelló s’ha dotat d’una oficina local
d’habitatge, amb el servei de mediació i també s’ha signat el programa de cessió amb
la Generalitat, amb ADIGSA i aquest servei de borsa d’habitatge el que també ha de fer
és fer aflorar pisos buits; el que fa que no haguem de dependre de desenvolupar plans
parcials per construir més i tenir més habitatge protegit de construcció nova i, a més, la
brossa, el que permet també és que aquests habitatges tinguin un preu més reduït.
Només és donar suport a aquesta aprovació final del Pla local d’habitatge i continuar
amb la tasca que s’està fent a Torelló.
SR. MIQUEL FRANCH: Jo només voldria donar una informació, que és molt recent: vàrem
entrar en contacte amb INCASÒL, perquè ens semblava que havíem de fer una revisió,
per poder disposar de més sol per fer-hi promoció pública; ja s’ha arribat a un acord amb
la propietat de la Unitat d’Actuació Tramuntana, ubicada al barri de Montserrat (anant
cap a Vila-seca) amb la finalitat que passi a ser sòl públic. Ja hem tingut diverses reunions
amb Incasòl i també amb la propietat i una vegada sigui propietat d’Incasòl –creiem que
en dos o tres mesos ho serà- Torelló disposarà de més sòl públic en una zona molt
privilegiada, molt interessant, perquè és una zona molt assolellada i ens hi poden cabre
entre 45 i 55 habitatges.
És una reserva de sòl, perquè ja s’estan construint molts habitatges, com molt bé has dit tu
Jordi (Casals) però és bo tenir reserva de sòl, perquè les necessitats continuen essent-hi.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
4.2.- ACORD DE RENÚNCIA A UNA SUBVENCIÓ DE L’INSTITUT CATALÀ DE L’ENERGIA PER
INSTAL·LAR UN SISTEMA D’ENERGIA GEOTÈRMICA A L’EDIFICI NOU DE GESTIOMAT:
ACORD:
Donat que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2008, va
aprovar un acord de ratificació d’una resolució de l’Alcaldia mitjançant la qual se
sol.licitava a l’Institut Català de l’Energia una subvenció per instal.lar un sistema d’energia
geotèrmica al terra radiant de l’edifici nou de Gestiomat.
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Atès que en data 18-5-09 l’Institut Català de l’Energia va concedir a l’Ajuntament una
subvenció per l’esmentat concepte per import de 5.390,- €.
Vist l’informe del tècnic de Medi Ambient en què fa constar que per poder portar a terme
aquesta actuació caldria incrementar l’import de la consignació pressupostària prevista
inicialment,
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i urbanisme, de promoció
econòmica i societat del coneixement i medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer: RENUNCIAR a la subvenció concedida per l’Institut Català de l’Energia en data
18 de maig de 2009 per instal.lar un sistema d’energia geotèrmica al terra radiant de
l’edifici nou de Gestiomat dintre de la convocatòria aprovada per resolució
ECF/367/2008
Segon: Notificar el present acord a l’Institut Català de l’Energia i al Departament
d’Intervenció de l’Ajuntament.
INTERVENCIONS:
NOTA: El debat i la votació es fa conjuntament per als punts 4.2 i 4.3.
SRA. MONTSE AYATS: Com a grup ens sap greu que haguem de renunciar a aquestes
dues subvencions que es plantegen. A nosaltres ens sembla que el projecte no es va
presentar des del convenciment. També hem vist que el pressupost inicial no estava ben
quantificat, perquè es parlava de 61.000 euros, que han passat a ser 90.000. Ens sembla
que el compromís que vàrem signar d’Alcaldes per a la sostenibilitat és un compromís
seriós i que hem de fer actuacions per complir-lo, i de moment no anem ben encaminats.
D’altra banda, deuen ser dels pocs recursos que té la regidoria per fer algunes
actuacions aquest any 2009 i, a més, al ple de pressupostos, el regidor d’hisenda –Pere
Galobardes- deia, com a grup, “ens sap greu que diguis que no contemplem mesures del
pacte d’alcaldes –referint-se a una intervenció que jo havia fet- i en diria tres
d’importantíssimes; una era la piscina municipal; l’altra, la implantació d’energia
geotèrmica a Gestiomat, i les plaques solars”. També en aquell ple, nosaltres dèiem que
el pressupost d’alguna manera estava basat en inversions que no eren prou realistes i
malauradament comencem a veure que les nostres sospites estaven fonamentades i, per
tant, nosaltres no donarem suport a aquestes dues propostes.
SR. MARC FONTSERÈ: La voluntat de l’Ajuntament és, com s’ha demostrat –em semblasobradament, és apostar per les energies renovables i com a regidor de medi ambient a
mi també em sap molt greu haver de renunciar a una subvenció.
Que no s’ha fet des del convenciment? No ho sé... jo n’estava molt convençut; no sé si hi
havia algú que no n’estava convençut, jo si que hi creia; a més, en tenia moltes ganes,
perquè no havíem fet cap actuació geotèrmica.
Pel que fa al tema del pressupost, del ple de pressupostos, hi ha tres actuacions, com has
dit: la de biomassa de la piscina, la tèrmica del pavelló –en què l’Ajuntament hi aportava
fons propis, perquè la subvenció que teníem no arribava i ja estava contemplat així al
pressupost de l’Ajuntament- i aquesta actuació es feia íntegrament amb diners que
arribaven de subvenció, al 100%; per tant, el fet que hagi fallat aquest 45% fa que per
poder portar a terme aquesta actuació, haguem d’agafar diners d’un altre lloc –que no
he pensat ni quin, perquè ja hem decidit renunciar-hi- i tirar-ho endavant. A més, tenint en
compte que ens han donat tres mesos per executar l’obra; la subvenció ha arribat el mes
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de maig i l’hem rebut a finals de maig. Per fer una modificació de pressupost; demanar
pressupostos i executar l’obra, era complicat tècnicament per no dir impossible portar-la
a terme. Des de Medi ambient –des de l’ICAEN- ens havien assegurat que ens donarien
una subvenció, però mai ens havien dit que ens donarien un 5% o un 10% del que havíem
sol·licitat. De totes maneres, crec que Torelló no es pot queixar del tracte rebut pel
Departament, perquè Déu ni do els diners que han arribat per fer aquestes actuacions.
De totes maneres, com t’he dit, no hi renunciem. Dins de les accions del pacte d’alcaldes
hi ha línies, no per geotèrmica, però si per altres energies alternatives i dins del pròxim Fons
d’Inversió Local, tenim entès que es prioritzaran accions de medi ambient que portin valor
afegit en la reducció d’emissions i llavors també ens podem plantejar el fet de dotar
aquesta subvenció per una altra via, però era difícil tècnicament fer els canvis
pressupostaris, decidir què deixàvem de fer i executar-ho en tres mesos.
I una altra cosa que has comentat és el tema dels 90.000 € quan estava pressupostat en
60.000 €: no és ben bé així; a l’hora de fer el pressupost, nosaltres el que vàrem demanar –
per avançar feina- era fer un canvi de calderes per veure si ens entrava. Està clar que
amb el canvi de calderes que havíem demanat, a més de la geotèrmica ens pujava
90.000 €, però si només haguéssim fet instal·lació geotèrmica i ens haguessin donat la
subvenció, ho hauríem pogut fer.
SRA. MONTSE AYATS: Per tant, entenc que amb 60.000 € es podia fer i que el canvi de les
calderes no era necessari?
SR. MARC FONTSERÈ: No. El projecte que nosaltres vàrem demanar per fer la geotèrmica,
el que era subvencionable pel departament era l’execució de la geotèrmica, no era fer
calderes.
No sé si ho he entès bé, però has comentat que a la piscina era una incineradora? No
era una incineradora; era una central de biomassa.
SRA. MONTSE AYATS: No. Jo no he parlat de res de la piscina. He parlat que en Pere
Galobardes havia parlat de tres intervencions importantíssimes per treballar en el pacte
d’alcaldes.
A mi em sembla que havíem de fer un esforç important per tirar endavant aquest
projecte, malgrat parlis de premura de temps. En els projectes en què realment s’hi creu,
s’hi destinen el temps i els recursos i aquesta és la nostra manera de veure-ho.
SR. MARC FONTSERÈ: Trobarem el temps i els recursos.
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 es detalla a continuació:




Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ERC-AM.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG.
Abstencions: 0
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4.3.- ACORD DE RENÚNCIA A UNA SUBVENCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES
AMBIENTALS I SOSTENIBILITAT PER INSTAL·LAR UN SISTEMA D’ENERGIA GEOTÈRMICA A
L’EDIFICI NOU DE GESTIOMAT:
ACORD:
Donat que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 27 d’octubre de 2008, va
aprovar un acord de ratificació d’una resolució de l’Alcaldia mitjançant la qual se
sol.licitava a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya una subvenció per instal.lar un sistema d’energia geotèrmica al terra
radiant de l’edifici nou de Gestiomat.
Atès que en data 30-12-08 la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya va concedir a l’Ajuntament
una subvenció per l’esmentat concepte per import de 27.953,25- €.
Vist l’informe del tècnic de Medi Ambient en què fa constar que per poder portar a terme
aquesta actuació caldria incrementar l’import de la consignació pressupostària prevista
inicialment,
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de territori i urbanisme, de promoció
econòmica i societat del coneixement i medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer: RENUNCIAR a la subvenció concedida per Direcció General de Polítiques
Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de la Generalitat de Catalunya
en data 30 de desembre de 2008 per instal.lar un sistema d’energia geotèrmica al terra
radiant de l’edifici nou de Gestiomat.
Segon: Notificar el present acord a la Direcció General de Polítiques Ambientals i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Intervenció de
l’Ajuntament.
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 es detalla a continuació:




Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ERC-AM.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG.
Abstencions: 0

5/ CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
5.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data que no van ésser
incorporats a la sessió anterior:
REFERÈNCIA
COMPTE GENERAL 2006

DATA

CONCEPTE

27/02/2009 INICI EXPEDIENT DE FORMACIÓ DEL
COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2006

ÀMBIT
Intervenció
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REFERÈNCIA

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

COMPTE GENERAL 2007

30/04/2009 INICI EXPEDIENT DE FORMACIÓ DEL
COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2007

Intervenció

23/07/III

13/05/2009 Control inicial annex III

Activitats

ART / SEC

23/05/2009 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
REGLAMENT D'ESCOLA DE DIBUIX I
ALTRES ARTS PLÀSTIQUES

Secretaria

ART / SEC

23/05/2009 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
REGLAMENT D'ESCOLA DE MÚSICA

Secretaria

contr 16/08

02/06/2009 Aprovació plecs licitació servei auxiliar de Contractació
grua

P/2009/54

10/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/54

Intervenció

140/2008-RRHH

10/06/2009 Informe favorable pròrroga comissió de
serveis

RRHH cap
departament

A/2009/1

12/06/2009 BAIXA RECONEIXEMENT
D'OBLIGACIONS A/2009/1

Intervenció

ART / SEC

12/06/2009 APROVACIÓ DEFINITIVA REGLAMENT
CONSELL MUNICIPAL DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT

Secretaria

F/2009/85

16/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/85

Intervenció

F/2009/86

16/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/86

Intervenció

16/06/2009 Utilització Carpa AMPA CEIP Vall del Ges, Joventut
només en cas de pluja
16/06/2009 Agrupació de comerciants, utilització
carpa només en cas de pluja

Joventut

356/09

16/06/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

38/09

17/06/2009 VP Festus

Activitats

377/09

17/06/2009 vp Joanot Martorell

Activitats

ART/ALC/002/09

17/06/2009 CASAMENT

Alcaldia

2003/78

17/06/2009 RENOVACIÓ TARJETA D'APARCAMENT
PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUIDA

Benestar
Social

TCC

17/06/2009 Autorització ús camp futbol Barri de
Montserrat

Esports pavelló

7/2009

17/06/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST PER GENERACIÓ
D'INGRESSOS

Intervenció

F/2009/83

17/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/83

Intervenció

F/2009/87

17/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/87

Intervenció

P/2009/57

17/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/57

Intervenció

365/09

17/06/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

38/09

18/06/2009 VP Festus

Activitats

63/04-III

18/06/2009 Control favorable

Activitats

27/06-III

18/06/2009 Control favorable annex III

Activitats

1996/200

18/06/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARJETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL

Benestar
Social

30

REFERÈNCIA
contr 17/08

DATA

CONCEPTE

18/06/2009 Adjudicació provisional calefacció i aire
condicionat teatre Cirvianum

ÀMBIT
Contractació

EQUIPAMENT PLAÇA NOVA, 18/06/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2
Intervenció
11
OBRA "PROJECTE DE REFORMA EDIFICI
PLAÇA NOVA, 11, COM A EQUIPAMENT
PÚBLIC PER A LOCAL D'ENTITATS
169/09

18/06/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

310/09

18/06/2009 Llicencia d'obres

Urbanisme

242/09

19/06/2009 Desocupar zona aparcament

Activitats

2009/185

19/06/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT
PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUIDA

Benestar
Social

TCC

19/06/2009 autorització espais darrera cente cívic

Esports pavelló

TCC

19/06/2009 ORGANITZACIÓ CURSA CICLISTA FESTA Esports MAJOR
pavelló

TCC

19/06/2009 AUTORITZACIÓ ÚS CISTELLES BÀSQUET Esports pavelló

09-06-19 Winkler

19/06/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI
Recepció
SRA.WINKLER CALL TORRENTERA,22 1- Espona
4

135/2008 RH

19/06/2009 Cessament personal funcionari interí

RRHH

19/2008 RH

19/06/2009 Cessament personal funcionari interí

RRHH

100/2008 RH

19/06/2009 Cessament personal funcionari interí

RRHH

1/2009

19/06/2009 Aprovació factors de l'específic en nòmina RRHH
juny 2009

2/2009

19/06/2009 Aprovació gratificacions i hores extres
nòmina juny 2009

RRHH

118/09

19/06/2009 Llicencia d'obres

Urbanisme

520/07

19/06/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

EXP 352/09

19/06/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

EXP 388/09

19/06/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

6/09-II,2

22/06/2009 Llicència provisional piscina coberta
municipal

Activitats

contr 21/09

22/06/2009 Nomenament tècnics reforma oficines
Protecció Civl

Contractació

TCC

22/06/2009 autorització d'´s pavelló i piscines al CF
TORELLÓ

Esports pavelló

TCC

22/06/2009 Autorització d'ús piscines escola esportiva Esports de cap a l'estiu
piscina

TCC

22/06/2009 Autrorització d'ús piscines Camp de
treball juvenil

Esports piscina

TCC

22/06/2009 Autorització ús piscines escola
rocaprevera

Esports piscina

TCC

22/06/2009 Autroització d'us piscines CEIP Fortià Solà Esports piscina

TCC

22/06/2009 Autorització d'ús piscines CEIP Vall del
Ges

Esports piscina

TCC

22/06/2009 Autorització d'ús Piscines Escola Sagrats

Esports -
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REFERÈNCIA

DATA

CONCEPTE
Cors

ÀMBIT
piscina

TCC

22/06/2009 Autorització d'ús Piscines LUDOTECA

Esports piscina

F/2009/76

22/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/76

Intervenció

F/2009/77

22/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/77

Intervenció

F/2009/78

22/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/78

Intervenció

9/2009

22/06/2009 INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST MITJANÇANT
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

Intervenció

VORERES PUJADA
ROCAPREVERA

22/06/2009 APROVACIÓ CERITIFICACIÓ D'OBRES
NÚM. 2 "PROJECTE D'URBANITZACIÓ
VORERES PUJADA ROCAPREVERA"

Intervenció

P/2009/58

22/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/58

Intervenció

P/2009/59

22/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/59

Intervenció

PLA
ACCESSIBILITAT.MÒDUL 3

22/06/2009 RECTIFICACIÓ APROVACIÓ
Intervenció
CERTIFICACIÓ NÚM. 1 "PLA
ACCESSIBILITAT. PROJECTE FP. MÒDUL
3 AV. MONTSERRAT I ALTRES

6/2008 SELEC

22/06/2009 Nomenament personal interí: 3 places
agents de policia local

RRHH

EXP 317/09

22/06/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

EXP 262/07

22/06/2009 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA Urbanisme

F/2009/90

23/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/90

9/2009

23/06/2009 APROVAR MODIFICACIÓ DE
Intervenció
PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS

10/2009

23/06/2009 INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE
Intervenció
PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS

10/2009

23/06/2009 APROVAR MODIFICACIÓ DE
Intervenció
PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS

AD-36/2009

23/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-37/2009

23/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-38/2009

23/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-39/2009

23/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-40/2009

23/06/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

PISCINA COBERTA

23/06/2009 RECTIFICACIÓ APROVACIÓ
Intervenció
CERTIFICACIÓ NÚM. 13 OBRA "PISCINA
COBERTA DE TORELLÓ"

PISCINA COBERTA DE

23/06/2009 RECTIFICACIÓ APROVACIÓ

Intervenció

Intervenció
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REFERÈNCIA
TORELLÓ

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

CERTIFICACIÓ NÚM. 14 OBRA "PISCINA
COBERTA DE TORELLÓ"

P/2009/60

23/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/60

Intervenció

P/2009/61

23/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/61

Intervenció

P/2009/62

23/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/62

Intervenció

09-06-23 Porcel

23/06/2009 DECRET BAIXA OFICI SR.PORCEL
AV.PIRINEUS, 54-56 BX-1A

Recepció
Espona

09-06-23 Lagmouchi

23/06/2009 DECRET BAIXA OFICI SR. LAGMOUCHI
RDA.POLLANCREDES, 25 2-1

Recepció
Espona

09-06-23 Azzouzen

23/06/2009 DECRET BAIXA OFICI SRA. AZZOUZEN C. Recepció
CANIGÓ, 39 3-1
Espona

48/2009 RRHH

23/06/2009 Atorgament ajut fill discapacitat

RRHH

exped.49/09-RRHH

23/06/2009 Contractació via d'urgència auxiliar de
biblioteca

RRHH

45/2009-RRHH

23/06/2009 Atorgament ajut fill discapacitat (art.34
Conveni)

RRHH

42/2009-Diversos

23/06/2009 aprovar complement productivitat
RRHH
absentisme policia local (annex Acord de
Condicions)

exped. 41/2009

23/06/2009 Liquidació diferències salarials factor de
treball en festius especials

RRHH cap
departament

23/06/2009 VP Festus 2009

Secretaria

EXP 398/09

23/06/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

61/08-II,1

25/06/2009 desestiment sol·licitud

Activitats

4/07-II,1

25/06/2009 cocedir pròrroga

Activitats

334/09

25/06/2009 Concedir prorroga

Activitats

336/09

25/06/2009 autoritzar pròrroga

Activitats

P/2009/63

25/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/63

Intervenció

09-06-25 Betancourt

25/06/2009 DECRET BAIXA OFICI SR.BETANCOURT
C.SANT JOSEP, 4 1-1

Recepció
Espona

09-06-25 Sandoval i altres

25/06/2009 DECRET BAIXA OFICI SRS.SANDOVAL I
ALTRES C.SANT JORDI, 19 BX-2A.

Recepció
Espona

09-06-25 Saavedra

25/06/2009 DECRET BAIXA OFICI SR. SAAVEDRA C/ Recepció
JAUME BALMES, 23-2-3
Espona

40/2009 RH

25/06/2009 Contractació treballadora social via
d’urgència per fer front a la situació de
crisi

RRHH

25/06/2009 Autorització actes Les Fresques de
Torelló

Secretaria

F/2009/89

26/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/89

Intervenció

P/2009/64

26/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/64

Intervenció

P/2009/65

26/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/65

Intervenció

44/09

26/06/2009 Denegar

Policia Local

45/09

26/06/2009 Denegar

Policia Local

23/09

26/06/2009 Proposta sanció

Policia Local

23.1/09

26/06/2009 Persones jurídiques

Policia Local

24/09

26/06/2009 Proposta sanció

Policia Local
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REFERÈNCIA

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

BAIXA PER NO RENOVAR

26/06/2009 DECRET BAIXA PADRO PER RN 09-04,05 Recepció
Espona

33-2007

26/06/2009 resolució recursos reposició aprovació
definitiva projecte reparcel·lació PP La
Caseta

Urbanisme

contr mant pt

29/06/2009 Aprovació contracte manteniment
plaques tècniques

Contractació

F/2009/91

29/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/91

Intervenció

25/09

29/06/2009 Proposta sanció

Policia Local

25.1/09

29/06/2009 Persones jurídiques

Policia Local

46/09

29/06/2009 Denegar

Policia Local

47/09

29/06/2009 Denegar

Policia Local

48/09

29/06/2009 Denegar

Policia Local

09-06-29 Vazquez

29/06/2009 DECRET BAIXA OFICI SR.VAZQUEZ
C.SANT JOSEP, 33 1ER.

Recepció
Espona

43/2009

29/06/2009 Autoritzar assemblea de personal
funcionari

RRHH

PCIVIL

29/06/2009 APROVACIO PLA DE SEGURETAT
OFICINES PROTECCIO CIVIL

Urbanisme

01/07-III

30/06/2009 tancament exp. 01/07-III

Activitats

30/06/2009 SOL·LICITUD AJUTS ECONÒMICA

Benestar
Social

contr 28/09

30/06/2009 Aprovació plecs contractació obres
reforma edifici Baixada de l'Arxiu

Contractació

P/2009/66

30/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/66

Intervenció

P/2009/67

30/06/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/67

Intervenció

F/2009/80

30/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/80

Intervenció

F/2009/74

30/06/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/74

Intervenció

080026177

30/06/2009 Proposta retirada permís conduir

Policia Local

46/2009

30/06/2009 Nomenament personal interí

RRHH

46/2009

30/06/2009 Nomenament personal interí via de
màxima urgència

RRHH

1/2009 i 2/2009

30/06/2009 Aprovació factors de l’específic i
gratificacions Sra.Requena i Sr.Garrote

RRHH

ART / SEC

30/06/2009 APROVACIÓ DEFINITIVA BASES AJUTS

Secretaria

EXP 338/09

30/06/2009 REQUERIMENT IMMOBLE EN MAL ESTAT Urbanisme

08/00-II,1

01/07/2009 Mas Casabella, scp

Activitats

contr 38/09

01/07/2009 Adjudicació obres renovació canonada
baixada cementiri

Contractació

contr 39/09

01/07/2009 Adjudicació obres reforma i desplaçament Contractació
quadres elèctrics

contr 36/09

01/07/2009 Adjudicació redacció diversos projectes
bàsics

Contractació

contr 29/09

01/07/2009 Adjudicació motorització cistelles de
bàsquet Pavelló

Contractació
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REFERÈNCIA

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

contr 30/09

01/07/2009 Adjudicació portes automàtiques accès al Contractació
Pavelló

P/2009/68

01/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/68

Intervenció

H/2009/7

01/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
H/2009/7

Intervenció

H/2009/8

01/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
H/2009/8

Intervenció

MS PF

01/07/2009 MERCAT SETMANAL PARADES FIXES

Urbanisme

LA COOPE

01/07/2009 APROVACIO PROJECTE "LA
COOPERATIVA"

Urbanisme

contr 33/2009

02/07/2009 Adjudicació obres millora teulades
cementiri

Contractació

TCC

02/07/2009 DESESTIMACIÓ ORGANITZACIÓ
CONCERT CF VALL DEL GES

Esports pavelló

F/2009/75

02/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/75

Intervenció

F/2009/81

02/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/81

Intervenció

F/2009/82

02/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/82

Intervenció

F/2009/84

02/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/84

Intervenció

F/2009/88

02/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/88

Intervenció

A/2009/2

02/07/2009 BAIXA OBLIGACIO RECONEGUDA
A/2009/2

Intervenció

02/07/2009 Resolució compareixença contenciós
administratiu 346/2009 E

Secretaria

414/09

02/07/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

2004/228

03/07/2009 RENOVACIÓ TARJETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
DISMINUCIÓ

Benestar
Social

2009/182

03/07/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
DISMINUCIÓ

Benestar
Social

contr 34/09

03/07/2009 Adjudicació obres vorera carrer Vallespir

Contractació

16/2009

03/07/2009 Associació d'Osna contra Càncer Junta
local de Torelló

Joventut

03/07/2009 Concessió nínxol núm. 2404 4a. Part
Nova

Secretaria

EXP 337/09

03/07/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

40/09

06/07/2009 V/P Festa Major

Activitats

EXEMPCIÓ TAXA DEIXALLES 06/07/2009 CONCEDIR EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA Intervenció
DE DEIXALLES
EXEMPCIÓ TAXA DEIXALLES 06/07/2009 CONCEDIR EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA Intervenció
DE DEIXALLES
PISCINA COBERTA

06/07/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 18
Intervenció
OBRA "PISCINA COBERTA DE TORELLÓ".

RRHH/JHP

06/07/2009 Tramesa documentació expedient

RRHH cap
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REFERÈNCIA

DATA

CONCEPTE
incoació declaració nul.litat paràgraf
art.26 de l'Acord

ÀMBIT
departament

EXP 128/08

06/07/2009 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA Urbanisme

20/04-II,2

07/07/2009 Denegar transmissió llicència

Activitats

varis

07/07/2009 Denegartransmissió llicència

Activitats

2/05-III

07/07/2009 Denegar transmissió llicència

Activitats

07/07/2009 SOL·LICITUD D'AJUTS ECONÒMICS

Benestar
Social

F/2009/92

07/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/92

Intervenció

P/2009/73

07/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/73

Intervenció

P/2009/72

07/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/72

Intervenció

P/2009/71

07/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/71

Intervenció

PLA ACCESSIBILITAT.
MÒDUL 3

07/07/2009 APROVAR CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA
"PLA ACCESSIBILITAT. PROJECTE
EXECUCIÓ FP. MÒDUL 3 AV.
MONTSERRAT I ALTRES"

Intervenció

AD-41/2009

07/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-42/2009

07/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPIOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

EXP 575/07

07/07/2009 REQUERIMENT OBRA EN MAL ESTAT

Urbanisme

429/09

08/07/2009 Denegar ocupació

Activitats

varis

08/07/2009 Denegar canvi titularitat

Activitats

contr 17/2008

08/07/2009 Adjudicació definitiva calefacció teatre
Cirvianum

Contractació

COMPTE GENERAL 2006

08/07/2009 CONVOCATÒRIA COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES PER EXAMINAR COMPTE
GENERAL ANY 2006

Intervenció

COMPTE GENERAL 2007

08/07/2009 CONVOCATÒRIA COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES PER EXAMINAR COMPTE
GENERAL ANY 2007

Intervenció

65/2009-RRHH

08/07/2009 Permís de paternitat

RRHH

418/09

08/07/2009 Llicència d'obres

Urbanisme

2007/210

09/07/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT

Benestar
Social

EXEMPCIÓ TAXA DEIXALLES 09/07/2009 CONCEDIR EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA Intervenció
DE DEIXALLES
09-05-22 CUBÍ

09/07/2009 DECRET DEIXAR SENSE EFECTES LA
BAIXA D'OFICI, ERNEST CUBÍ

Recepció
Espona

2007/97

10/07/2009 SOL·LICITUD TARJETA D'APARCAMENT
PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUIDA

Benestar
Social

CRÈDIT LLT 2/2009

10/07/2009 CONCERTAR CRÈDIT INVERSIONS 2009 Intervenció
MITJANÇANT PROGRAMA CRÈDIT LOCAL
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

F/2009/93

10/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/93

Intervenció

F/2009/94

10/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS

Intervenció
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REFERÈNCIA

DATA

CONCEPTE

ÀMBIT

F/2009/94
LLA D'INFANTS LA CABANYA 10/07/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 DE
LA "CONSTRUCCIO D'UNA LLAR
D'INFANTS"
PLA ACCESSIBILITAT.
MÒDUL 2

Intervenció

10/07/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2
Intervenció
OBRA "PLA ACCESSIBILITAT. PROJECTE
EXECUCIÓ FP. MÒDUL 2 AV. RAFAEL DE
CASANOVA"

EQUIPAMENT PLAÇA NOVA, 10/07/2009 APROVAR AL CERTIFICACIÓ NÚM. 3
Intervenció
11
OBRA "PROJECTE DE REFORMA EDIFICI
PLAÇA NOVA, 11 COM EQUIPAMENT
PÚBLIC PER A LOCAL D'ENTITATS"
ADEQUCACIÓ CENTRE
DINAMITZACIÓ TORNERIA
FUSTA

10/07/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2
OBRA "ADEQUACIÓ PLANTA BAIXA I
PART PLANTA PRIMERA CENTRE
DINAMITZACIÓ TORNERIA DE FUSTA
VALL DEL GES (4a. FASE)"

Intervenció

49/09

10/07/2009 Denegar

Policia Local

50/09

10/07/2009 Denegar

Policia Local

26/09

10/07/2009 Proposta sanció

Policia Local

26.1/09

10/07/2009 Persones jurídiques

Policia Local

10/07/2009 Canvi titularitat núnxol núm. 399 4a. Oest Secretaria
10/07/2009 Acceptar renúncia nínxol núm. 2154 2a.
Part Nova

Secretaria

MS CP

10/07/2009 MERCAT SETMANAL CANVI DE PARADA

Urbanisme

F/2009/95

13/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/95

Intervenció

F/2009/102

13/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/102

Intervenció

51/09

13/07/2009 Denegar

Policia Local

52/09

13/07/2009 Denegar

Policia Local

27/09

13/07/2009 Proposta sanció

Policia Local

27.1/09

13/07/2009 Persones jurídiques

Policia Local

Exp.743-08

13/07/2009 Aprovació Estatuts i Bases d'Actuació de Urbanisme
la Junta de Compensació del PP "La Creu
II"
14/07/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar
Social

contr 31/09

14/07/2009 Aprovació plecs contractació obres
aparcament Vitri 2a. Fase

Contractació

F/2009/96

14/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/96

Intervenció

F/2009/100

14/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/100

Intervenció

F/2009/107

14/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/107

Intervenció

F/2009/97

14/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/97

Intervenció

F/2009/98

14/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/98

Intervenció

37

REFERÈNCIA
F/2009/105

DATA

CONCEPTE

14/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/105

ÀMBIT
Intervenció

EXEMPCIÓ TAXA DEIXALLES 14/07/2009 RECTIFICACIÓ CONCESSIÓ EXEMPCIÓ
TAXA RECOLLIDA DE DEIXALLES

Intervenció

MS PF

14/07/2009 MERCAT SETMANAL PARADA FIXA

Urbanisme

425/09

14/07/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

MS RPF

14/07/2009 MERCAT SETMANAL RENOVACIÓ
PARADES FIXES 2009

Urbanisme

61-2009-RRHH

15/07/2009 Nòmina. Suspensió retenció quota
sindical SPPME-CAT

RRHH

63-2009-RRHH

15/07/2009 Nòmina. Suspensió retenció quota
sindical SPPME-CAT

RRHH

15/07/2009 Duplicat títol nínxol 751 5a. Oest

Secretaria

INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS: Nosaltres volíem demanar un aclariment i concretament, en relació al
decret de l’Alcaldia de desestimació de la petició per l’organització d’un concert per
part del club de futbol Vall del Ges. L’informe al qual hem tingut accés, potser ens ha
confós més; es parlava de l’any passat i ens agradaria que se’ns aclareixi i no sé si
pertoca a la regidora de cultura, ja que l’activitat es volia fer dins del marc de la festa
major, en dates de la festa major, però no estava dins del programa, o si és el regidor
d’esports.
SR. MIQUEL FRANCH: Jo no responc ni si ni no; heu llegit l’informe del tècnic corresponent?
SR. JORDI CASALS: L’informe era del regidor d’esports.
SR. FRANCESC J. RIVERA: amb el vistiplau l’informe estava signat pel tècnic d’esports. En
aquest informe ja es deixa entreveure que no tinc manera d’autoritzar un acte en un
espai públic. Si s’hagués demanat per fer en un espai de la regidoria d’esports,
segurament s’hauria autoritzat, sempre consultant amb els responsables del programa de
la festa major.
SR. JORDI CASALS: En aquest informe també s’esmentava una situació semblant l’any
passat, que s’havia solucionat d’una manera diferent i també es parlava del fet que es
tractés de dates de la festa major...
SRA. NÚRIA GÜELL: Que es demani per fer un concert el dia 31 de juliol, no ho veiem gens
clar. És un concert amb la finalitat de fer diners, però el que pesa més, penso jo, és que
està dins les dates de festa major, a dalt el barri; en vàrem estar parlant amb en Quico i
ens va semblar que no s’havia d’autoritzar. El 31 de juliol és una data de festa major i hi ha
actes programats de festa major i pensem que no hi ha d’haver un concert al barri de
Montserrat.
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SR. JORDI CASALS: NO sé si acabem de compartir que no es puguin fer activitats en altres
parts del municipi, que no sigui el centre, perquè Torelló som tots els barris, però bé, està
aclarit.
SR. FRANCESC J. RIVERA: Jo penso que totes les entitats de Torelló reben la informació de
la regidoria de cultura i així em consta. Al llibret de la festa major hi surten publicades
fotografies d’aquesta entitat. Sabien que tenien un termini per poder presentar una
activitat dins del programa de la festa major, si és això el que volien; si ho presenten
després hi solapem actes de la festa major, encara que jo sigui esports no puc estar-hi a
favor.
5.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN




Acta del dia 6 de juliol de 2009
Acta del dia 13 de juliol de 2009
Acta del dia 20 de juliol de 2009

5.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
5.3.1.- RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL PATRONAT MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM,
DEL DIA 23 DE JUNY DE 2009:
Primer.- DELEGAR les tasques pròpies de la presidència del Patronat Municipal del Teatre
Cirvianum al vocal del Patronat i regidor de Joventut i Infància de l’Ajuntament de Torelló
el Sr. Manel Romans i Sánchez, des del dia 13 fins el dia 24 de juliol d’enguany, ambdós
inclosos.
Segon.- DONAR COMPTE de la present Resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera
sessió que celebri.
Tercer. - NOTIFICAR la present resolució a les persones interessades i PUBLICAR-LA, de
forma extractada, al Butlletí Oficial de la Província.
5.3.2.- DECRET DE DATA 25 DE JUNY DE 2009:
PRIMER.- CONTRACTAR la Sra. Gemma Parés Baulenas, per la via de màxima urgència
per portar a terme el servei “Posada en marxa del nou programa d’informació i acollida
dels serveis socials en la situació de crisi actual”, amb règim de jornada completa, a
partir del dia 30 de juny de 2009. La Sra. Parés percebrà la retribució establerta a la
Relació de Llocs de treball de l’Ajuntament de Torelló per a aquest lloc de treball.
SEGON.- ADSCRIURE a la sra. Parés a l’Àrea de Serveis a la Persona, departament de
benestar social.
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, a la coordinadora de
Benestar Social, al comitè d’empresa i als departaments d’Intervenció i Recursos Humans.
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5.3.3.- DECRET DE DATA 30 DE JUNY DE 2009:
Primer. Nomenar amb caràcter de màxima urgència funcionaris interins, Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent
de la policia local, la sra Sònia Requena López i el sr. Raül Daniel Garrote Montanuy amb
efectes del dia 1 de juliol de 2009 fins el dia 25 de juliol de 2009 per tal d’atendre el reforç
policial necessari per atendre els efectes de les obres de desviament de la carretera C-17
esmentades.
Segon. Els nomenats tenen dret a percebre el 100 per 100 de les retribucions bàsiques,
corresponents al lloc de treball d’agent de nivell 1, amb nivell 12 de complement de
destí. La jornada de treball serà la jornada completa ordinària i el règim horari serà el que
té assignat el lloc de treball al qual s'incorpori l'interí. Les funcions seran les específiques del
lloc de treball que es desenvolupi dins de la dependència o servei al qual es destini el
nomenat interinament.
Tercer.-La relació s'extingirà si es dóna alguna de les circumstàncies previstes en l'article 7
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals o de l’article 33 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
Quart. Disposar l'afiliació de les persones nomenades en el règim general de la Seguretat
Social.
Cinquè: Donar compte d'aquests nomenaments al Ple de l'ajuntament en la primera
sessió que tingui i publicar-ho en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 35.2 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre.
Sisè. Notificar el contingut d'aquesta resolució a les persones interessades, a les delegades
de personal, al cap de la policia local i als departaments d’intervenció i recursos humans.
5.3.4.- DECRET DE DATA 30 DE JUNY DE 2009:
Primer. Nomenar funcionaris interins els senyors, adscrits interinament als llocs de treball de
la Relació de Llocs de Treball que tenen els codis següents:
1. Francisco José Expósito Domínguez
2. Josep Camprubí Peicasat

AD0501-05-04
AD0501-05-05

Per cobrir les places vacants, de l’Escala d’Administració Especial, subescala serveis
especials, classe policia local, categoria agent de la policia local i que són vacants a la
plantilla de funcionaris de l’Ajuntament.
Segon. Els nomenats tenen dret a percebre el 100 per 100 de les retribucions bàsiques,
corresponents al lloc de treball d’agent de nivell 1, amb nivell 12 de complement de
destí. La jornada de treball serà la jornada completa ordinària i el règim horari serà el que
té assignat el lloc de treball al qual s'incorpori l'interí. Les funcions seran les específiques del
lloc de treball que es desenvolupi dins de la dependència o servei al qual es destini el
nomenat interinament.
Tercer.- Que els nomenaments siguin efectius des de la data de presa de possessió de les
places, que ha de fer-se el dia 1 de juliol de 2009.
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Quart. La relació s'extingirà si es dóna alguna de les circumstàncies previstes en l'article 7
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals o de l’article 33 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
Cinquè. Disposar l'afiliació de les persones nomenades en el règim general de la
Seguretat Social.
Sisè. Que les persones que han estat nomenades presentin, abans de prendre possessió
de les places vacants, una declaració de no tenir cap altra ocupació o lloc de treball a
l'Administració pública.
Setè. Notificar el contingut d'aquesta resolució a les persones interessades, a les
delegades de personal, al cap de la policia local i als departaments d’intervenció i
recursos humans.
5.3.5.- DECRET DE DATA 23 DE JUNY DE 2009:
PRIMER.- CONTRACTAR la Sra. Amanda Rosa Ramos, per la via de màxima urgència per
ocupar el lloc d’auxiliar de biblioteca Dos Rius, amb caràcter temporal, a partir del dia 25
de juny de 2009, i mentre duri la reducció de jornada de la Sra. Sònia Martínez Miguel,
amb règim de mitja jornada, per substitució la part de la jornada que la sra. Martínez
deixa de realitzar. La Sra. Rosa percebrà la retribució establerta a la Relació de Llocs de
treball de l’Ajuntament de Torelló per a aquest lloc de treball i cessarà en el seu lloc de
treball quan es produeixi la finalització de l’autorització de la Sra. Martínez per a la
reducció de jornada o bé si aquesta hi renuncia anticipadament. L’horari de la sra. Rosa
serà el següent:
Dilluns de dos quarts de cinc a vuit del vespre
Dimarts i Divendres de quatre a vuit del vespre
Dimecres i Dijous de cinc a vuit del vespre
SEGON.- ADSCRIURE a la sra. Rosa 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 coordinador de
Cultura, a la directora de la biblioteca, als departaments d’Intervenció i Recursos
Humans i al Comitè d’Empresa
5.3.6 Decret de data 23 de juny de 2009.
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit núm. 9/2009 del pressupost de l’Ajuntament.
Segon.Per ser aquesta resolució executiva, la Intervenció municipal l’ha de
comptabilitzar.
Partida inicial

Nom

Consignació

Proposta

Consignació
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inicial

de baixa

definitiva

206-121-1200000 Retribucions
bàsiques
personal
funcionari
administració general

152.658,19 € 2.608,64 €

150.049,55 €

206-121-1210000 Retribucions complementàries
personal
funcionari
administració general

213.711,32 € 2.803,42 €

210.907,90 €

206-611-1200000 Retribucions
bàsiques
personal funcionari economia
i hisenda

75.880,77 € 2.315,64 €

73.565,13 €

206-611-1210000 Retribucions complementàries
personal funcionari economia
i hisenda

128.061,85 € 5.138,86 €

122.922,99 €

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

125.971,96 €

995,09 €

124.976,87 €

56.905,04 € 1.645,88 €

55.259,16 €

502-314-1600000 Assegurança
social
del
personal economia i hisenda
Total baixes de crèdits: ...

15.507,53 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

106-314-1600000 Assegurança social personal
benestar social

76.656,33 €

3.361,32 €

80.017,65 €

206-121-1300000 Retribucions personal laboral
fix administració general

52.825,04 €

495,46 €

53.320,50 €

206-313-1310000 Retribucions personal laboral
eventual benestar social

93.835,27 €

10.406,55 €

104.241,82 €

206-432-1210000 Retribucions complementàries
funcionaris urbanisme

129.673,95 €

426,37 €

130.100,32 €

206-511-1300000 Retribucions personal laboral
fix obres i serveis

160.282,12 €

495,46 €

160.777,58 €

301-314-1600000 Assegurança social personal
urbanisme

71.603,14 €

136,82 €

71.739,96 €

306-314-1600000 Assegurança social personal
obres i serveis

103.165,25 €

185,55 €

103.350,80 €

Total altes de crèdits: ...

15.507,53 €

53.3.7 Decret de data 23 de juny de 2009.
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit núm. 10/2009 del pressupost de l’Ajuntament.
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Segon.Per ser aquesta resolució executiva, la Intervenció municipal l’ha de
comptabilitzar.
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

108-422-6250000 Mobiliari i estris. Educació
306-511-6230000 Maquinària i eines obres i
serveis

Proposta
de baixa

Consignació
definitiva

9.000,00 €

1.646,04 €

7.353,96 €

25.000.00 €

20.757,21 €

4.242,79 €

Total baixes de crèdits: ...

22.403,25 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

108-422-6230000 Maquinària
i
altres
instal·lacions. Educació

0,00 €

1.646,04 €

1.646,04 €

306-511-6240000 Vehicles. Obres i serveis

0,00 €

20.757,21€

20.757,21 €

Total altes de crèdits: ...

22.403,25 €

5.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
En compliment del que disposen els articles 215 i següents del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals es dóna compte al ple corporatiu, i de forma específica, de les notes
de reparament emeses per la Intervenció de fons municipal, des del ple anterior,
mitjançant carpeta exclusiva, en la documentació a disposició de tots els grups de
l’ajuntament i que s’eleven al plenari.
6/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda la
inclusió per urgència de l’assumpte següent:
6.1.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA 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:
ACORD:
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
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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.
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
aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment
econòmicament més avantatjosa utilitzant diversos criteris d’adjudicació,
del servei públic de la Llar d’Infants Blancaneus mitjançant la modalitat
aprovar la convocatòria del procés de licitació.

es va acordar
obert, oferta
per a la gestió
de concessió i

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
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de juny de 2009 es va
acordar adjudicar provisionalment el 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 a favor de l’Associació de Mestres Els Nans per un preu total de
quatre-cents quinze mil tres-cents onze mil euros i nou cèntims (415.311,09 €) IVA inclòs,
per la primera anualitat. Es va requerir l’adjudicatari, perquè en el termini de quinze dies
hàbils següents a la publicació de l’adjudicació provisional al perfil del contractant
aportés la documentació justificativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb
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la Seguretat Social i aportés la garantia definitiva per un import de 20.765,55 €
En data de 23 de juliol de 2.009 l’entitat Associació Els Nans ha aportat la documentació
requerida en l’acord del ple adoptat en la sessió plenària del dia 29 de juny de 2.009 així
com l’aval per una quantia de 20.765,55 €, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació
del contracte.
Examinada la documentació i Vist la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, el plenari és l’òrgan competent per
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.- Adjudicar definitivament 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 tres-cents onze mil euros i nou cèntims
(415.311,09 euros) IVA inclòs, per la primera anualitat del Curs 2.009-2010, pel termini de
quatre anys prorrogables per un any més.
SEGON.- Disposar la despesa a favor de l’entitat Associació Els Nans per una quantia
de 74.525,42 €, corresponent als mesos de setembre a desembre de 2.009, amb càrrec
a l’autorització núm. 220090002449 de la partida 108-422-4890000 del pressupost de
despeses vigent.
TERCER.- REQUERIR l’adjudicatari, perquè es personi a les dependències municipals
dins del termini de 10 dies des de la notificació del present acord, perquè procedeixi a
la signatura del contracte per la seva vigència a partir del dia 1 de setembre de 2.009.
QUART.- RETORNAR la garantia provisional a tots els licitadors que es van presentar en
el procés de contractació.
CINQUÈ.-. Publicar l’adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Perfil de Contractant.
SISÈ.- NOTIFICAR el present acord a tots els licitadors que es van presentar en el procés
de contractació.
SETÈ.- NOTIFICAR el present acord al departament d’Educació, Intervenció i tresoreria pel
seu coneixement i efectes oportuns.
7/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
7.1
Té relació amb el tanatori: tenint en compte que ja s’ha confirmat que les activitats del
nou curs escolar del CEIP Vall del Ges s’iniciaran a l’escola i, per tant, ja no es
necessitaran les cargoles, tot i que la regidora va dir que es deixaven per si hi havia
alguna cosa no prevista, però que no hi havia d’haver cap problema i que, per tant, el
dia 1 tothom començarà al lloc habitual; demanaríem que s’accelerés el procés per a
l’ampliació del tanatori i la construcció de la sala –que en el seu moment s’havia
planificat- per a aquelles persones que no volen fer la celebració a l’església.
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Respon el Sr. Miquel Franch: Efectivament. Dos o tres aspectes sobre això: en primer lloc,
el 15 d’agost, si no hi ha res d’última hora –que esperem que no- l’Ajuntament ja farem molt
possiblement la recepció de les obres. De totes maneres, l’objectiu és que l’1 de setembre, no
únicament estigui acabada l’escola i el pati, si no que també la sala polivalent pugui estar
acabada. Inicialment, la sala polivalent s’havia deixat per després, octubre, perquè es pensaven
que no arribarien, però finalment han arribat.
Ha quedat una escola magnífica. La comunitat educativa –l’hem visitat un parell de vegades
tots plegats- està molt contenta de com ha quedat i, per tant, tindrem una altra escola en
condicions a Torelló, magnífica i penso que és important que puguem fer aquestes inversions
tan rellevants en temes d’educació.
S’han tret les cargoles, perquè es va veure que no hi hauria cap inconvenient i ja es farà el
tanatori, però cal puntualitzar coses: en primer lloc, per fer el tanatori no és necessari el
solar que ocupaven les cargoles; es necessita menys espai. L’Ajuntament té un projecte; el
departament de medi ambient ha donat la llicència ambiental per poder-ho fer; per tant, tot
és a punt, perquè l’empresa concessionària i l’Ajuntament, ens posem d’acord en el moment en
què s’ha de tirar endavant. Quan hi hagi més novetats ja les informarem. Crec que aviat ens
podrem asseure amb l’empresa i podran començar les obres ben aviat.
Sra. Montse Ayats: Jo no he parlat de les dimensions, perquè en aquests moments les
desconec, però en tot cas, si que en aquest ple, un dels arguments per no accelerar el
tema del tanatori va ser que s’havien d’instal·lar les cargoles allà...

Sr. Miquel Franch: Es va donar prioritat al tema d’educació.
Sra. Montse Ayats: No dic pas que no, però si hi cabia, es podia anar treballant
paral·lelament amb el tema del tanatori, la sala i el crematori.

Sr. Miquel Franch: Per al tanatori no és necessari tot l’espai que ocupaven les cargoles, però
una part si
Sra. Montse Ayats: El que és important és que accelerem el procés a partir d’ara.
7.2
Pla de mobilitat: fa uns dies vàrem sentir a ràdio ona que l’empresa que estava fent el pla
de mobilitat ja havia lliurat algun tipus de documentació. Ens agradaria saber en quin es
troba aquesta documentació i quin tipus de treball es pensa fer.

Respon la Sra. Cristina Sala: Ja es va informar que hi havia hagut algun retard, degut a un
canvi d’empresa i ara hem rebut de l’empresa que l’està elaborant la primera diagnosi a partir
de les dades objectives que varen recollir de què és Torelló i dels diferents tècnics de les
diferents regidories.
Amb aquestes dades que ens donen la columna vertebral, el punt de partida, el setembre
començarem a treballar i començarem els processos participatius que tenim marcats i, per
tant començarem amb l’elaboració del que ha de ser el pla de mobilitat.
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Sra. Montse Ayats: Amb la idea d’aprovar-ho abans que acabi el 2009?

Sra. Cristina Sala: Si és possible, si. No m’agrada donar dates, perquè d’entrada ja tenim un
retard i no m’arrisco.
7.3
Un prec que té relació amb el que ha sortit ara fa un moment que, d’alguna manera s’ha
vingut a dir que les entitats haurien de coordinar les activitats –en alguns casos amb
l’Ajuntament- tenint en compte que estem en plena festa major.
Nosaltres pensem que l’Ajuntament hauria de fer un esforç per coordinar les activitats que
organitza ell mateix, en el sentit que en alguns moments activitats programades pel propi
Ajuntament, per exemple, el cas del pla d’igualtat, activitats que el pla d’igualtat
d’oportunitats ha programat amb antelació i consten en diversos programes, han
coincidit amb altres activitats programades a darrera hora, d’altres regidories.
A nosaltres ens sembla que és important que això es vetlli i que es creïn mecanismes per
tal que no torni a passar.

Sra. Núria Güell: Nosaltres, des de les activitats que depenen de la regidoria de cultura, ja
estem intentant que no ens lliguin els actes, però hi ha moltes entitats que ja donen la data i
ens ho comuniquen després; ja estem intentant que ho facin al revés, però a vegades ens hem
trobat que quan ho sabem ja està tot fet, sense ganes que passés. A l’última taula de cultura
també vàrem estar i bastant en això, als diferents components, per tal que es portés una
agenda i no se solapessin els actes, tot i que, de veritat, és molt complicat i, a més ens hi
afegeixen els esports i hi ha vegades que no poden escollir la data i hi ha obres de teatre que
tampoc es pot triar la data... s’intenta, però és molt complicat.
Sra. Montse Ayats: Jo no em referia només a les activitats de cultura; entenc aquestes
dificultats i només es podria resoldre amb un treball molt intens. Jo em referia a les
activitats organitzades pel propi ajuntament i en aquest cas concret del pla d’igualtat,
eren temes organitzats des d’urbanisme, per exemple, com la participació per la plaça
Nova i totes varen coincidir. Entenc que és molt difícil, que està bé la intenció de mirar de
no encavalcar, perquè al cap i a la fi, quan organitzem coses volem que la gent participi
i quantes més s'encavalquen... entenc les dificultats, però jo parlo de qüestions que tenen
a veure amb coses que organitza el propi Ajuntament i la queixa és sobre això i no sobre
les altres.
7.4
Desitjar a tothom molt bona festa major, encara que ja l’haguem començat i que ja
portem alguns dies, però encara en queda, i també molt bon estiu a tothom.
SR. ALBERT SOLDEVILA:
7.5
Semàfors de la plaça de Sant Fortià: s’havia comentat que segurament transcorregut un
mes es pararien i que la funció de prémer ja no funcionava per als vianants. Lligant-ho
amb això, hi ha el carrer de la Pau que quan trenquen els cotxes, el semàfor està després
del pas de vianants, suposo que pel fet que abans era de sentit contrari i ara molta gent
es troba que quan entra al carrer, ja hi ha gent que està creuant.
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Sra. Cristina Sala: És cert que ho vàrem dir, però aquest mes, encara que afortunadament no
ens n'hem adonat gaire, però preveiem bastant enrenou amb el desviament del trànsit de la C17, que ens coincidia amb diverses obres de mobilitat en llocs propers a aquestes vies per on
s’ha desviat el trànsit i, per tant, a la regidoria ha estat prioritari vetllar, perquè aquest
desviament funcionés bé, per davant del que si que està projectat, que és parar o reprogramar
els semàfors de la plaça Sant Fortià.
De tota manera, el funcionament amb ambre i la rotonda, estem satisfets de com ha funcionat
i també estem satisfets de com ha funcionat el desviament de la C-17 que ja es va acabar
divendres amb tota normalitat.

Sr. Albert Soldevila: El problema està en el criteri, també, perquè a la plaça Sant Fortià, si
prems el polsador, no es posa ni vermell, ni verd per al vianant, ni res i uns metres més
avall, hi ha un altre semàfor que si es prem, canvia de color i la gent ho interpreta
d’aquesta manera i premen el botó, perquè al carrer Sant Miquel li canvia de vermell a
verd i a la plaça Sant Fortià hi ha un botó, i premen i més d’un ha estat prement, el cotxe
frena, l’altre vol passar... es tracta que arreu sigui igual.

Sra. Cristina Sala: No. Crec que es tracta que depèn del trànsit rodat que hi ha i el trànsit
de vianants; al pas de vianants del carrer Sant Miquel té una afluència que dubto que hi hagi
cap altre pas de vianants que tingui una afluència igual i, per tant, la regulació no té, perquè
ser exactament igual arreu.
Però insisteixo que crec que a la plaça de Sant Fortià funciona i que la vialitat funciona i a la
resta també funciona bé.
I també aprofito per desitjar bona festa major i bones vacances.

Sr. Albert Soldevila: I sobre el retorn de les aportacions que ha fet la gent, se’ls notificarà
alguna cosa?

Sra. Cristina Sala: Vosaltres estareu convocats a les activitats de participació del pla de
mobilitat.

La Sra. Cristina Sala, s’excusa i s’absenta de la reunió, quan són les nou del vespre i onze
minuts.

7.6
Coincidint amb el que deia la Montse (Ayats), saber com està el pla de mobilitat i quines
novetats hi ha i saber si es respondran les aportacions que es van fer, ja que en reiterades
vegades s’ha anat demanat al ple i sempre es diu que si, però no es rep cap informació i,
pel que tinc entès, els veïns que varen omplir aquells papers dient el seu parer, tampoc
han rebut cap resposta.
SR. LLUÍS SABATÉS:
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7.7
Tèrmica de Sant Pere: fa pocs dies el Departament de Medi ambient i habitatge va
presentar l’informe integrat del projecte de la tèrmica, de forma favorable. Ja altres
vegades hem demanat si hi havia alguna nova notícia en relació a les al·legacions que
va presentar l’Ajuntament contra aquest últim projecte. Com que no se’ns ha informat de
res, suposem que no hi ha hagut resposta a les al·legacions i voldria plantejar quins passos
pensa fer la regidoria de medi ambient o l’Ajuntament en general sobre aquest afer.

Respon el Sr. Miquel Franch: L’Ajuntament de Torelló no hem rebut cap notificació resolent
les al·legacions que vàrem presentar, no únicament nosaltres; també hi ha altres entitats que
estan esperant resposta. De totes maneres, en Marc Fontserè t’explicarà més detalls.

Sr. Marc Fontserè: Em vaig posar en contacte amb l’Ajuntament de Sant Pere, per això
mateix que em preguntes i em van comentar –i segur que és així- que quan ells reben l’informe
de l’oficina, tenen un termini per trametre les al·legacions i ara ens ho enviaran. Quan rebem la
resposta, en podrem parlar.
7.8
Piscines d’estiu: abans d’obrir-les aquest any semblava que s’estava pensant en tancarne una, degut al seu mal estat. Vista la utilització que s’està donant aquest any a tot el
complex, pensem que s’ha de pensar bé i de cara als pressupostos de l’any vinent
intentar fer un esforç per poder-la mantenir, perquè penso que aquest estiu s’estan
utilitzant molt i realment és un bon espai.

Respon el Sr. Miquel Franch: Efectivament està funcionant correctament i l’Ajuntament
valorarem en el seu moment què es fa o què es deixa de fer i també depèn dels recursos que
hi hagi, perquè és molt complicat.
SR. JORDI CASALS:
7.9
Una pregunta al Sr. Lluís Bassas, sobre el projecte de la plaça Nova i el procés participatiu,
que és un tema que estem comentant des de fa mesos i en l’últim ple també ho vàrem
comentar. Nosaltres sempre hem apostat per fer un procés participatiu i sobretot i hem
apostat més fermament des que el regidor va agafar el compromís de fer un procés
participatiu de debò pel projecte de la plaça Nova.
Quan se’ns va explicar als grups municipals el projecte amb el pàrquing soterrani feia la
pinta que no hi hauria procés participatiu, perquè el projecte ja estava bastant tancat.
Després no va sortir el tema de l’aparcament soterrani, però s’ha mantingut bastant el
mateix projecte per al que se’n ha dit la tapa de la plaça i en el darrer ple vàrem
demanar que es fes un procés participatiu i vàrem mostrar com creiem que hauria de ser;
òbviament, no han de ser els veïns els que dissenyin la plaça, però segurament un procés
participatiu sobre una obra com la plaça Nova de Torelló, que és la plaça central i el
punt de trobada del poble, o així hauria de ser, segurament els veïns –no només els de la
plaça, si no també els de tot el municipi- hi haurien de dir la seva sobre quin model de
plaça volem per a la plaça Nova. Això no ha estat així; no hi ha hagut procés
participatiu, si no que el que hi ha hagut ha estat una jornada informativa en què
l’arquitecte ha explicat quin era el procés; s’ha dit que es podien fer arribar comentaris i
observacions, però em sembla que en un procés participatiu –això ja ho vàrem dir,
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perquè és el que ens temíem- no poses un arquitecte explicant un projecte i els veïns, que
no tenen la formació ni la informació prou bona per poder fer aportacions, les facin.
Nosaltres apostàvem per un procés participatiu en què els veïns diguessin quin model de
plaça volien i que després s’anés desenvolupant el projecte, segons les necessitats o la
voluntat que havien mostrat els veïns.
Creiem que és una oportunitat perduda, d’un procés participatiu que s’havia anat
anunciant i que nosaltres, potser ingenus, ens vàrem creure que es tiraria endavant des
de l’equip de govern i lamentem que no hagi estat així i que s’hagi fet una simple sessió
informativa i que la plaça Nova serà un projecte arquitectònic més.

Respon el Sr. Lluís Bassas: Podríem tenir una discussió llarga sobre quines maneres hi ha de
participar la gent i com s’ha de fer i com és millor en cada cas. El que si que està clar –i
nosaltres així ho hem entès- és que en principi no es pot parlar sobre com fer nova la plaça
Nova sense tenir res a les mans, perquè sortirien 200 opinions diferents, 200 places
diferents, i es fa molt complicat. Per tant, va semblar millor que un tècnic estudiés el projecte
de la plaça, que no l’ha fet tot sol –això també s’ha de tenir en compte-, si no que hi ha hagut
un procés participatiu que ja ha fet ell amb gent de la plaça, perquè és un home que coneix el
poble i coneix la gent i es presenta un projecte i s’explica a la gent. És evident que la gent es
troba una cosa més o menys preparada, però només és un avantprojecte, perquè el projecte
definitiu no està fet i la gent pot dir-hi la seva. També està clar que en un procés participatiu i
en una sala plena de gent, n’hi ha que no gosen dir les coses i es retreuen i per això es va donar
l’oportunitat, i així s’ha fet, que la gent reflexionés sobre el que se’ls va explicar i diguessin el
que volguessin i ens hem trobat més d’una persona que ha vingut i encara en vindran més, per
demanar dades sobre la plaça i la possibilitat de canviar coses. A nosaltres ens sembla que
això és un procés participatiu a part que pogués ser l’explicació d’un projecte.
També tenim informació que el millor dels processos participatius és fer-ho així i això ens ho
han dit tècnics en participació, sobretot quan hi ha qüestions tècniques pel mig; si són temes
socials, a vegades és més complex, però quan és una qüestió molt tècnica, sembla que el que és
ideal és presentar un avantprojecte i que el debat sigui sobre aquest projecte. Hi pot haver
opinions diferents, però a nosaltres ens va semblar que aquest era un sistema per tenir un
procés participatiu adequat i també hem vist que la gent, a part que el projecte els agradés o
no, que era prou elaborat, els que tenen alguna cosa per dir ho estan dient i, per tant, d’alguna
manera, vàrem obrir el fet que la gent pugui opinar sobre un avantprojecte que es va
presentar.

Sr. Jordi Casals: No vull pas allargar un debat sobre el procés participatiu; només, sobre un
parell de coses que s’han comentat: més que veure-ho com un procés participatiu, ho
veig més com un procés d’exposició d’una plica, és a dir... es fa una cosa, s’exposa
públicament i qui vulgui dir la seva, ho diu, en qualsevol cosa que s’aprova aquí.
I en quant a la plaça, que s’ha dit que són temes tècnics, jo crec que una plaça no és
només un tema tècnic i també és un tema social i si no, seria una simple totxana, un
paviment, ... i no, una plaça és la creació d’un espai de convivència, de cohesió, d’espai
públic, o no... i nosaltres el que diem no és que els ciutadans hagin de dissenyar
l’avantprojecte o el projecte; això ho ha de fer un arquitecte, òbviament! Però el model
de plaça, aquí és la part social que comentaves abans, en què podria incidir el procés
participatiu; és una elecció que ha fet l’equip de govern; nosaltres n’hauríem fet una
altra.

Sr. Miquel Franch: Només insistir que l’equip de govern ha fet una opció que és fer la plaça
Nova i la farem. És important que quan es llença un projecte tinguis clar que el podràs fer.
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Nosaltres, això ho hem valorat, i molt, i ens agradaria poder procedir amb l’adjudicació abans
d’acabar aquest any i ho intentarem i també intentarem que no haguem de fer-nos enrere per
problemes econòmics, també ho intentarem.

Sr. Jordi Casals: Ja entenc que l’alcalde diu això, perquè ara no seria qüestió de tornar a
definir i redefinir el procés i que se’ns disparés el pressupost, perquè el pressupost ha de ser
controlable.
En la part que nosaltres dèiem, la més social del model de plaça, fa més d’un any que
estem parlant del procés participatiu; és a dir: aquesta feina ja s’hauria pogut començar
a fer i en aquest temps ara ja podríem presentar un avantprojecte amb el model que
s’hauria pogut parlar. Nosaltres també desitgem que es pugui fer aquesta plaça i sempre
que ho ha comentat l’equip de govern, nosaltres hi hem estat d’acord.

Sr. Lluís Bassas: El tema social i el concepte de la plaça, s’ha tingut molt en compte. Pensem
que quan s’ha estudiat la plaça, s’ha pensat en les activitats que es feien a la plaça: les
activitats socials, culturals, ... s’hi ha pensat en tot això! No estem pensat en algú que ha
estudiat una plaça de Moscú, que no saps què hi estan fent, si no que és una persona que és del
poble, que viu parcialment al poble i que té molts contactes amb el poble i coneix les activitats
que s’hi fa i en l’exposició que ell va fer, es parlava de totes aquestes activitats i, per tant,
s’ha tingut en compte.
Si hom es mira un procés participatiu o de comunicació –diguem-ho com vulguem-, l’assistència
de moltes entitats que fan activitats a la plaça, tampoc s’hi va veure... no sé això de la
participació com es pot entendre, perquè a l’hora de la veritat, la gent tampoc participa tan
com voldríem.

Sr. Jordi Casals: Un procés participatiu no consta només de convocar amb cartells o amb
cartes, si no que s’ha de sembrar, per poder recollir i les coses no es poden fer amb
pressa.

7.10
Pla de barris. No és un prec ni una pregunta; només és que tenim la necessitat de mostrar
la nostra satisfacció al ple municipal, ja que al final s’ha atorgat el pla de barris per Torelló;
era complicat per tots els municipis que ho havien sol·licitat; nosaltres vàrem donar suport
a aquest projecte pla de barris que vàrem treballar conjuntament. Ja vàrem dir en el seu
moment que ens havíem sentit motor, no l’únic motor, sinó un motor compartit amb
l’equip de govern; vàrem poder fer les nostres aportacions; vàrem poder treballar
conjuntament i sabem reconèixer també que l’equip de govern hagués estat generós en
aquest aspecte enguany, permetent als grups municipals poder treballar i en aquest cas,
el principal grup de l’oposició, que som nosaltres, poder avalar un projecte que va més
enllà d’aquest mandat, un projecte que és de poble i que excepte un grup municipal, la
resta si que hem anat tirant endavant conjuntament. Ara toca treballar i volíem mostrar el
posicionament d’Esquerra davant d’aquesta notícia, al ple municipal.
7.11
I desitjar bones vacances a qui en faci, quan les faci.
8/ INFORMACIONS:
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SR. PERE BARTÉS:
8.1
Només desitjar una bona festa major a tothom i bones vacances.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
8.2
Suposo que ja ho heu rebut: convocar-vos el dia 29 a la benvinguda dels nens d’Ucraïna i
Bielorússia, als jardins de l’Espona, a les 6 de la tarda.
I bona festa major i bones vacances a qui en faci.
SR. FRANCESC J. RIVERA:
8.3
Desitjar a totes i a tots unes bones vacances i una bona festa major.
SRA. NÚRIA GÜELL:
8.4
Jo també us vull convidar a la festa major, als actes que se celebrin a partir d’ara. He
portat programes per si a algú no li ha arribat a casa, tant els grossos com els petits, que
va bé de portar-lo a la bossa i recomanar-vos l’obra de teatre; no hi ha cap actor
mediàtic, per allò de la crisi, però és una companyia que fora de Catalunya té molt èxit i
passarem una bona estona; és per riure.
SR. MIQUEL FRANCH:
8.5
Torelló estem realment satisfets i contents perquè aquesta setmana passada se’ns va
comunicar que el govern de la Generalitat havia donat el vistiplau al projecte que havia
presentat Torelló a la Llei de barris. Aquest projecte ha estat laboriós, ha estat costós de
fer, ha estat difícil d’encaixar amb els diferents camps que marca la normativa, però
finalment ho vàrem fer, jo diria, d’una manera molt correcta. Teníem dipositada molta
confiança en què s’aprovés. Era una continuació del projecte que vàrem presentar l’any
passat. Sabíem que era clau que Torelló s’hi presentés l’any passat, per poder aquest any
fer un bon projecte i, per tant, trobéssim el recolzament de l’administració autonòmica, i
així ha estat.
Jo voldria agrair a tots els grups municipals que han donat suport, i també als que no hi
han donat suport, perquè també han fet les aportacions que han cregut oportunes en el
moment que ho han considerat adient; per tant, això és la feina de totes les persones que
hi han fet aportacions, jo diria que sempre en positiu.
També voldria felicitar els tècnics de l’Ajuntament de Torelló, a la gent que ha treballat en
tot això; als caps d’àrea, que han estat els veritables motors de tot el procés dels 28
projectes que recull aquest pla de barris i també a en Lluís Bassas, que ha dinamitzat molt
bé tot aquest procés i s’ha pogut aconseguir finalment un molt bon projecte.
La Diputació de Barcelona ens ha ajudat moltíssim; concretament, set departaments de
la Diputació; aquests propers dies, tant a la Diputació com a tothom que ens ha ajudat, li
farem arribar una carta d’agraïment.
El procediment: a partir d’ara, per les informacions que tenim, cap a mitjans o finals de
setembre, el departament de Política Territorial, que és el que té assignada la llei de barris,
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començarà a cridar els ajuntaments per signar el corresponent acord d’ajut; a partir
d’aquí, la comissió que té el departament de política territorial, s’anirà posant en
contacte amb els ajuntaments, per començar a planificar i a donar una última revisió al
pla de barris, perquè des que el presentes, fins es comença a executar, hi passen coses
com, per exemple, projectes que hi eren potser ja estan fets o projectes que es volen fer,
ja estan començats i, per tant, cal buscar l’encaix a tot això, com s’ha fet sempre amb els
ajuntaments que han tingut pla de barris. La nostra idea és que sobre el mes d’octubre ja
es pugui nomenar el personal tècnic que ha de tirar endavant aquest pla de barris; hem
d’acabar-ho de perfilar, però en principi volem que el propi departament ens assessori,
tenint en compte que ells coneixen molts plans de barris que ja s’han implementat a
Catalunya.
Estem contents, perquè ens consta que ha estat un dels plans de barris aprovats, en què
el contingut social i humà s’ha tingut molt en compte; un altre aspecte que també s’ha
tingut molt en compte en el nostre projecte, és que al marge del pla de barris, hi ha un
conjunt d’actuacions al casc antic i en altres indrets, que a iniciativa del propi ajuntament
s’estan tirant endavant. Per tant, jo voldria agrair a iniciativa, les aportacions que han fet,
a esquerra, convergència i el PSC; la suma de tots aquests esforços ha fet que tinguem el
pla de barris. I és evident que aquest pla de barris no és qüestió d’un any ni de dos, com
molt bé deia en Jordi. En aquests moments, la Generalitat està donant pròrrogues a
ajuntaments que ja fa dos o tres anys que haurien d’haver acabat, però no és el mateix
invertir un 50% del que s’ha d’invertir en aquestes actuacions l’any 2006, que fer-ho el
2009; hi ha un coneixement real d’aquestes dificultats i es creu que hi haurà més
flexibilitat. Per tant, hem de reprogramar algunes d’aquestes actuacions i fer-ho
conjuntament amb el departament, però estem molt contents i sapigueu que hem estat
un dels 10 ajuntaments de Catalunya, de més de 10.000 habitants, que se’ns ha donat.
8.6
És evident que he de desitjar una bona festa major, però no voldria fer-ho als presents
aquí, que també, i a tots els ciutadans i ciutadanes de Torelló; com molt bé ha dit la
Núria, és a partir d’ara, perquè ja portem uns quants dies i, de moment, la festa està
sortint molt bé i molt participativa. Jo convido a tot el consistori, sobretot al pregó del
proper dijous; com sabeu, enguany serà a càrrec del setmanari Torelló, que celebra el
seu 75 aniversari; em consta que ho han preparat molt bé. I evidentment, el dia 1, Sant
Feliu, que és el dia gran i el que s’entén de referència com a festa major, tot el consistori
està convidat al balcó de l’Ajuntament per veure la ballada de gegants i gaudir tot.
Torelló, 23 de juliol de 2009
L’ALCALDE,
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

