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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 28 DE SETEMBRE DE 2009:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
09/2009
ordinari
28 de setembre de 2009
de les 20:01 a les 21:59
Sala de plens de la casa de la vila

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

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

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

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

ÍNDEX
1.
2.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR _________________________ pàgina 2
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT _____________________________________________ pàgina 2
2.1. Constitució del patrimoni municipal de sòl i habitatge de
l’Ajuntament de Torelló _____________________________________________ pàgina 2
2.2. Interposició de recurs d’alçada contra l’acord adoptat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya central, en sessió
de data 29 d’abril de 2009 i publicat al DOGC núm. 5460, de data
8/09/2009 __________________________________________________________ pàgina 4
2.3. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.
13/2009 ___________________________________________________________ pàgina 12
2.4. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits
número 14/2009 ___________________________________________________ pàgina 14
2.5. Document negatiu de despesa ____________________________________ pàgina 17
2.6. Ratificació d’un acord de la Junta de Govern local de data 7 de
setembre de 2009 _________________________________________________ pàgina 17

2

3.

4.

5.
6.

2.7. Inadmissió a tràmit del recurs de reposició presentat contra
l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial La Creu II ______________
2.8. Aprovació definitiva del compte general de la corporació, de
l’exercici 2006 _____________________________________________________
2.9. Aprovació definitiva del compte general de la corporació, de
l’exercici 2007 _____________________________________________________
DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I
URBANISME, PROMOCIÓ ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I
MEDI AMBIENT__________________________________________________________
3.1.
Acceptació d’ajudes incloses al programa general per al
finançament de l’obra “adequació de l’edifici de la Cooperativa” __
CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN ____________________________________
4.1.
Donar compte dels decrets de l’alcaldia _________________________
4.2.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local __________
4.3.
Donar compte de decrets de l’Alcaldia diversos __________________
4.4.
Donar compte de les notes de reparament de la intervenció
municipal _________________________________________________________
PRECS I PREGUNTES ___________________________________________________
INFORMACIONS ______________________________________________________

pàgina 18
pàgina 19
pàgina 24
pàgina 29
pàgina 29
Pàgina 29
pàgina 29
pàgina 40
pàgina 40
pàgina 43
pàgina 43
pàgina 49

1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 8/2009,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 27 de juliol de 2009.
2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM INTERN I
SEGURETAT:
2.1.- CONSTITUCIÓ DEL PATRIMONI MUNICIPAL DE SÒL I HABITATGE DE L’AJUNTAMENT DE
TORELLÓ:
ACORD:
1.
L’article 156.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’Urbanisme (en endavant abreujat TRLUC), estableix que els Ajuntaments
que tinguin un planejament urbanístic general que delimiti àmbits d’actuació
urbanística, susceptibles de generar cessions de sòl de titularitat pública amb
aprofitament han de constituir llur patrimoni municipal de sòl i d’habitatge.
Aquest és el cas de l’Ajuntament de Torelló. En execució del planejament general vigent
s’han de desplegar planejaments derivats com ara els plans parcials de La Caseta, El
Castell I, El Castell II, La Creu I, El Puig, Mas Les Vinyes I, Mas Les Vinyes II, La Campaneria,
Carrer del Ter i La Cabanya, els quals generaran les corresponents cessions de sòl de
titularitat pública en compliment del deure de cessió de sòl amb aprofitament que tenen
els propietaris de sòl urbà no consolidat i sòl urbanitzable delimitat. Actualment
l’Ajuntament té en la seva propietat Patrimoni Municipal del sòl dels Plans Parcials de La
Caseta i La Cabanya.
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2.
El Patrimoni Municipal de sòl i d’habitatge és constituït pels edificis i el sòl,
susceptibles de complir les funcions especificades per l’article 153.4 del TRLUC, és a dir:
a)
b)
c)
d)

Preveure, posar en marxa i desplegar, tècnicament i econòmicament,
l’expansió de les poblacions i la millora de la qualitat de vida.
Fer efectiu el dret de ciutadania a accedir un habitatge digne i adequat.
Intervenir en el mercat immobiliari per a abaratir el preu del sòl urbanitzat i
facilitar l’adquisició de sistemes urbanístics.
Formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.

En qualsevol cas, l’administració i la disposició del patrimoni públic de sòl i d’habitatge
s’han de vincular a l’assoliment de les esmentades finalitats.
3.
Els béns que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge constitueixen un
patrimoni separat del de la resta de béns municipals. Els ingressos obtinguts mitjançant
l’alienació i la gestió dels béns del patrimoni municipal del sòl i d’habitatge s’han de
destinar a conservar-lo i ampliar-lo.
L’article 14 del Decret Legislatiu 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, estableix que el patrimoni municipal de sòl i
habitatge s’integra en el Patrimoni i General del Municipi com un patrimoni separat que
dóna lloc, en conseqüència, a un inventari específic el qual s’ha d’aprovar amb
l’inventari general consolidat de l’Ajuntament que fa referència l’article 100 del citat
reglament.
Per tant, en coherència amb el que s’ha exposat i d’acord amb el que disposa l’article
156.1 del citat TRLUC; en relació amb l’article 105 del citat Decret 336/1988, de 17
d’octubre, segons el qual correspon al Ple l’adopció dels acords relatius a l’inventari
general de la Corporació, i vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’economia i hisenda, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels seus membres, acorda:
PRIMER.Constituir el Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge de l’Ajuntament de
Torelló diferenciant, com a patrimoni separat de la resta de béns municipals, els béns que
l’integren, els quals figuren en l’inventari que s’acompanya a aquest acord com a annex
I., formarà part com Annex a l’inventari general de la Corporació.
SEGON.Constituir un dipòsit específic per ingressar els fons obtinguts mitjançant
l’alienació i gestió dels béns que integren el Patrimoni Municipal del Sòl i Habitatge, els
quals s’hauran de destinar a conservar-lo i ampliar-lo per assolir les finalitats que legalment
li són atribuïdes.
TERCER.Notificar aquests acords a l’Àrea de Serveis Territorials, com a ens gestor
del Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, i a l’Àrea de Serveis Econòmics als efectes
oportuns.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.2.- INTERPOSICIÓ DE RECURS D’ALÇADA CONTRA L’ACORD ADOPTAT PER LA COMISSIÓ
TERRITORIAL D’URBANISME DE LA CATALUNYA CENTRAL EN SESSIÓ DE DATA 29 D’ABRIL DE
2009 I PUBLICAT AL DOGC NÚM. 5460 DE DATA 8-9-2009:
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ACORD:
ANTECEDENTS
1.El ple municipal en sessió celebrada en data de 24 de març de 2.003 va aprovar
inicialment el recull de modificacions puntuals, redactades pels Serveis Municipals, que es
plantejaven en base a dos apartats:
1.- Subsanació d’errors materials
I.A.- Adequació de l’alçada reguladora a una finca del carrer Sant Miquel, d’acord amb
el que va establir l’estudi de detall.
Aquesta proposta consisteix en modificar l’alçada reguladora del C/ Sant Miquel, 10 a
14,50 metres d’alçada.
I.B.- Puntualitzar els usos a l’edificabilitat auxiliar del pati en illes tancades.
La proposta consisteix en fer constar a l’article 66 del Pla general els usos a què es pot
destinar les edificacions auxiliars de pati.
2.- Modificacions Puntuals.
2.1.Modificació puntual de l’ocupació de la planta baixa a un edifici del C/
Montesquiu, 49.
La proposta consisteix en preveure permetre el cobriment del pati, amb una terrassa
plana, amb accés des de la planta primera.
2.2.- Modificació puntual filera d’habitatges del número 2 al número 20 del C/ Matagalls.
Aquesta proposta preveu permetre l’ampliació de la planta baixa i planta primera pel
costat del pati fins a una profunditat edificable de 18 metres. Aquesta edificabilitat tindrà
una alçada màxima de 3,50 metres comptada des del pati.
2.3.- Puntualització dels paràmetres urbanístics de la finca del C/ Estudis, 3
Es proposa per aquesta parcel.la una fondària edificable de 12,00 metres (per unir-la a
l’edifici que ocupa la parcel.la amb el número 5 , i una alçada reguladora des del carrer
Estudis, 1 fins al 5 de 13,50 metres. La planta baixa podrà ocupar el 100% de la parcel.la i
la planta baixa el 30% fins a una alçada de 3,20 metres.
2.4.- Modificació puntual de la qualificació urbanística de dues finques propietat
municipal ubicades al C/ Sant Roc,48-50.
La proposta planteja modificar la qualificació urbanística de les parcel.les situades al C/
Sant Roc, 48-50 canviant la qualificació del sòl destinat a equipament públic per a sòl
residencial de tipologia “E Illa de pati Interior”. Simultàniament es va es va qualificar
l’actual parcel.la industrial situada al Polígon Mas Les Vinyes, de propietat municipal, i de
500 m2 de superfície i una edificabilitat de 700 metres de sostre (350 m2 en planta baixa i
350 m² de planta primera.
2.5.- Reordenació de l’edificabilitat a la cantonada del C/ Jaume Balmes amb la plaça
Sant Fortià.
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La proposta planteja allargar la profunditat edificable de les finques del C/ Jaume
Balmes, 5,7 i 9 fins a la façana del carrer posterior, considerant l’edificabilitat de la finca
del 100% de la parcel.la i fins a una alçada de 9,50 m planta baixa i dues plantes pis.
2.Es va publicar edicte de les modificacions aprovades inicialment en el DOGC
núm. 3868 de data 22-4-2003 i en el Diari El Periódico de data 10-4-2003 i en tauler
municipal d’edictes restant l’expedient exposat al públic des del 14-4-2003 fins el 16-62003 sense que es presentessin al.legacions en el termini d’exposició pública.
3.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de juliol de
2003 es va acordar aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla General que
incloïa
la subsanació de dos errors i les cinc modificacions puntuals descrites
anteriorment.
4.En sessió de 12 de novembre de 2003, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona va acordar suspendre l’aprovació definitiva de les modificacions puntuals i
subsanació d’errors materials de la revisió del Pla General d’Ordenació de Torelló fins que
mitjançant un text refós s’incorporessin les següents prescripcions:
4.1.- Pel que fa a la modificació puntual I.- Modificació puntual de l’ocupació de la
planta baixa a un edifici del carrer Montesquiu, 49, cal elaborar una ordenança
específica que reguli les condicions d’edificació dels patis d’illa, que justifiqui el seu àmbit
d’aplicació atenent a les condicions objectives del pati de mançana on estiguin situades
i que sigui coherent amb les condicions d’edificació i ús establertes zonalment pel Pla
General vigent.
4.2.- Pel que fa a la modificació puntual 2.- Modificació puntual en filera d’habitatges del
número 2 al 20 del carrer Matagalls, cal acreditar l’estructura de la propietat de les
finques afectades per aquesta modificació i establir, si escau, la delimitació d’un àmbit
de gestió pel seu desenvolupament.
4.3.- Pel que fa a la modificació puntual 3.- Puntualització dels paràmetres urbanístics de
la finca del carrer Estudis, 3, es demana que es prevegi una reserva per a zones verdes de
5 m² de sòl per cada 25 m² de sostre edificable que s’incrementa, i per equipaments
públics un mínim de 5 m² de sòl per cada 25 m² de sostre edificable que s’incrementarà
d’acord amb l’article 94.2 que ens remet al 65.3 de la Llei 2/2002, de 14 de març
d’urbanisme. La planta soterrani del C/ Estudis,3 haurà d’ocupar com a màxim la mateixa
superfície que l’edificació tal i com preveu la normativa vigent per la clau A.
4.4.- Pel que fa a la modificació puntual 4.- Modificació puntual de la qualificació
urbanística de les dues finques propietat municipal del C/ Sant Roc es preveu que la
modificació no podrà suposar la pèrdua de sòl destinat a equipament públic. S’haurà de
reservar per a zones verdes un mínim de 5 m² de sòl per cada 25 m² de sostre edificable
que s’incrementa i per a equipaments públics un mínim de 5 m² de sòl per cada 25 m² de
sostre edificable que s’incrementa, d’acord amb l’article 94.2 que ens remet al 65.3 de la
Llei 2/2002 de 14 de març d’urbanisme. Es demana també que es delimiti un polígon
d’actuació urbanística que garanteixi les cessions de zones verdes i equipaments.
4.5.- Pel que fa a la modificació puntual 5.- Reordenació de l’edificabilitat a la
cantonada del carrer Jaume Balmes amb la Plaça Fortià, s’haurà de reservar per a zones
verdes un mínim de 5 ma de sòl per cada 25 m de sostre edificable incrementat, amb un
mínim del 10% de la superfície de l’àmbit, i per equipaments públics, un mínim de 5 m² de
sòl per cada 25 m² de sostre edificable incrementat, amb un mínim del 5% de la superfície
de l’àmbit, d’acord amb l’article 94.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme.
5.El ple de l’Ajuntament de Torelló en sessió celebrada en data de 26 de juliol de
2.004 va aprovar el text refós que incorporava les determinacions fixades per la Comissió
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Territorial d’Urbanisme en l’acord adoptat en la sessió celebrada el dia 12 de novembre
de 2.003.
6.La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 19 de gener de 2005
en relació a l’expedient de subsanació de dos errors puntuals i aprovació de 5
modificacions puntuals del Pla General va acordar mantenir la suspensió de l’aprovació
definitiva de l’expedient fins que mitjançant un text refós es compleixin les prescripcions
següents:
6.1.- Donar compliment a les determinacions de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona adoptat en data de 12 de novembre de 2.003 referent a la
Modificació puntual 3.- Puntualització dels paràmetres urbanístics de la finca del carrer
Estudis, 3.
6.2.- Donar compliment a les determinacions de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona adoptat en data de 12 de novembre de 2003 referent a la
Modificació puntual 5.- Reordenació de l’edificabilitat a la cantonada del carrer Jaume
Balmes amb la plaça Fortià, per no complir-se les previsions de cessions de zones verdes i
equipaments.
6.3.- Pel que fa a la modificació puntual 4.- Modificació puntual de la qualificació
urbanística de dues finques propietat municipal del C/ Sant Roc, l’Ajuntament proposa
ampliar les zones d’equipament públic per una finca situada al C/ Rocaprevera,
qualificada com a clau A propietat de l’Ajuntament, on es canvia la qualificació com a
equipament públic en una part de 1.131,35 m² i una part de 169, 35 m² com a zona
verda.
La Comissió d’Urbanisme de Barcelona demana delimitar un polígon d’actuació
urbanística que garanteixi la cessió de les zones verdes i zones d’equipament i es demana
corregir un paràgraf del text (paràgraf “ a esmenar “ apartat 2) la superfície de 962,02 m2
de l’equipament de Rocaprevera per la superfície de 1.131,35 m².
6.4.- L’executivitat de l’acord d’aprovació de l’expedient de subsanació d’errors i
d’aprovació de les cinc modificacions puntuals es condiciona a l’acreditació de la
publicació en el DOGC o BOP el text refós complert de les normes urbanístiques vigents,
d’acord amb la disposició transitòria quarta de la Llei 10/2004, de 24 de desembre, de
modificació de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme.
7.El ple de l’Ajuntament de Torelló en sessió celebrada en data de 26 de setembre
de 2005 va acordar aprovar el text refós requerit per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona en relació a la modificació puntual 4.- Modificació puntual de la qualificació
urbanística de dues finques propietat municipal del C/ Sant Roc en el sentit de corregir
l’apartat “a esmenar” apartat 2 de la modificació rectificant la superfície de 962,02 m²
de l’equipament de la finca situada al C/ Rocaprevera per la superfície correcta de
1.131,35 m². Alhora es demana a la Comissió Territorial d’Urbanisme que deixi sense efecte
el requeriment que demanava la delimitació d’un polígon d’actuació pe garantir les
cessions de zones verdes i equipament en aquesta Modificació 4 del C/ Sant Roc ja que
totes les parcel.les afectades són propietat de l’Ajuntament de Torelló.
8.Posteriorment el ple de l’Ajuntament de Torelló en sessió celebrada en data de 31
d’octubre de 2.005 acorda renunciar a la modificació puntual núm. 5.- Reordenació de
l’Edificabilitat de tres finques ubicades al C/ Jaume Balmes núms, 57 i 9 per decisió dels
propietaris.
9.La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en la sessió celebrada en data
de 22 de desembre de 2005 va acordar mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva
de les modificacions puntuals i subsanació d’errors materials de la revisió del Pla General
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fins que mitjançant un text refós es donés compliment a les determinacions de l’acord de
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona adoptat en data de 12 de novembre de
2.003 referent a la Modificació puntual 3.- Puntualització dels paràmetres urbanístics de la
finca del carrer Estudis, 3.
10.En el DOGC núm. 4721 de data 19-9-2006 es va publicar els acords adoptats per
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en les sessions de 19 de gener de 2005 i 2
de març de 2006 que van aprovar el text refós de les normes urbanístiques del
planejament general del municipi de Torelló.
11.El ple de l’Ajuntament de Torelló en sessió celebrada en data de 28 de desembre
de 2006 acorda deixar sense efectes i renuncia a la modificació puntual 3.- referent a
Puntualització dels paràmetres urbanístics de la finca del carrer Estudis, 3.
12.La Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió celebrada en data de 29 d’abril de
2.009 acorda aprovar definitivament l’expedient de les modificacions puntuals i
subsanació d’errors materials de la revisió del Pla General d’ordenació de Torelló pel que
fa a la subsanació d’errors 2.- Puntualitzar els usos a l’edificabilitat auxiliar del pati en illes
tancades. Modificació puntual 1.- Modificació puntual de l’ocupació de la planta baixa
a un edifici del carrer Montesquiu,49. Modificació puntual 2.- Modificació puntual filera
d’habitatges del núm. 2 al núm. 20 del carrer Matagalls i la modificació puntual 4.Modificació puntual d ela qualificació urbanística de dues finques de propietat municipal
del carrer Sant Roc, incorporant d’ofici la correcció següent: corregir d’ofici l’apartat “a
esmenar paràgraf 2” la superfície de l’equipament del carrer Rocaprevera és de 1.131,35
m² en comptes de 962,02 m².
S’acorda també corregir l’errada material observada en l’expedient 1.- Subsanació
d’errors materials 1.- Adequació de l’alçada reguladora a una finca del C/ Sant Miquel i
es fixa a la finca situada al C/ Sant Miquel, 10 una alçada reguladora de 14,50 m.
S’acorda donar-se per assabentada la renuncia aprovada per l’Ajuntament de Torelló,
en sessió celebrada en data de 31 d’octubre de 2005, pel que fa a la modificació
puntual 5.- Reordenació de l’edificabilitat a la cantonada del carrer Jaume Balmes amb
la plaça Sant Fortià d’aquest municipi.
S’acorda donar-se per assabentada de la renuncia aprovada per l’Ajuntament, en sessió
celebrada en data de 28 de desembre de 2006, pel que fa a la modificació puntual 3.Puntualització dels paràmetres urbanístics de la finca del carrer Estudis, 3.
13.En el DOGC núm. 5460 de 8 de setembre de 2009 ha publicat els acords adoptats
en la sessió celebrada el 29 d’abril de 2009 podent-se interposar recurs d’alçada contra
els acords adoptats en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació
de l’edicte al DOGC.
14.- L’Ajuntament de Torelló vol interposar recurs d’alçada contra l’acord adoptat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central de data 29 d’abril de 2009,
publicat al DOGC núm. 5460 de data 8-9-2009, relatiu a modificacions puntuals i
subsanació d’errors del Pla General d’ordenació del terme municipal de Torelló, en
relació només a la modificació IID.- Modificació puntual de la qualificació urbanística de
dues finques de propietat municipal al carrer Sant Roc” en base als fonaments de dret
que exposarem a continuació.
FONAMENTS DE DRET:
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PRIMER.L’Ajuntament de Torelló, al incoar la modificació de planejament
aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central per acord
adoptat en la sessió celebrada el dia 29 d’abril d’enguany, ho va fer amb el
convenciment que era propietari de les dues parcel.les ubicades al C/ Sant oc, 48 i 50. La
justificació de la propietat municipal de la parcel.la ubicada al C/ Sant Roc 50 prové dels
següents fets:
En els arxius de l’Ajuntament de Torelló consta que en data de 1 de desembre de 1943 es
va signar un contracte privat entre l’Ajuntament de Torelló, representat per l’Alcalde Sr.
Miquel Bassas Arumí, i el Sr. Josep Ma. Parés Bartra, actuant en nom propi i dels seus
germans Parés, en virtut del qual se cedia a l’Ajuntament de Torelló la superfície
necessària de terrenys per la construcció d’un dipòsit de subministrament d’aigua,
equivalent a una circumferència de 14 metres de diàmetres ubicat a la muntanya de
Sant Roc. Així mateix cedien a l’Ajuntament un pas d’un metre aproximadament
d’ample, des de la carretera provincial de Manlleu a Sant Pere de Torelló i el dret de pas
subterrani de canonades necessàries per conduir
l’aigua fins a dit dipòsit. Per
contrapartida, l’Ajuntament s’obliga a abonar als propietaris la quantitat de set-centes
pessetes i a abonar dos-cents o dos-cents cinquanta litres d’aigua al Mas Colomer,
propietat dels germans Parés. Consta l’ordre de pagament efectuada a favor dels
germans Parés per part de l’Ajuntament, en data de 21 de desembre de 1943. Aquesta
parcel.la es correspon amb la finca situada al C/ Sant Roc, 50 amb referència cadastral
núm. 9849004DG3594N0001XS , i figura en el cadastre com a propietari de la mateixa
l’Ajuntament de Torelló.
Aquest contracte privat no es va escripturar mai al Registre de la Propietat. Es va construir
el dipòsit els anys 40 i va es va mantenir i utilitzar per l’ajuntament fins els anys 1970 que va
quedar fora de servei i es va utilitzar posteriorment com a magatzem de l’empresa que
gestiona el servei de l’aigua.
Aquesta finca forma part de la Registral núm. 235, Tom 2046, llibre 224 de Torelló, finca 235
propietat actualment de la Sra. Palmira Torra Segarra que l’adquireix l’any 1984.
SEGON.- La justificació que l’Ajuntament era propietari de la parcel.la ubicada al C/ Sant
Roc, 48 prové dels següents fets:
Per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de data 9 de desembre de 1.993 es
va aprovar definitivament la modificació del Pla General d’ordenació del terme
municipal de Torelló, consistent en canviar la qualificació jurídica de verd públic a ver
privat d’una franja de 10 metres de fondària de les parcel.les situades al darrere del C/
Congost i C/ Matagalls, amb una superfície de 1.721,25 m² i a canvi els propietaris
d’aquesta franja de terrenys, la Sra. Palmira Torra i el seu difunt espòs, havien de cedir a
l’Ajuntament la resta de zona verda, qualificada com a verd públic, corresponent a la
resta de zona verda de l’interior d’illa dels carrers Congost i Matagalls (5.876,75 m²) i
l’equipament municipal del C/ Sant Roc d’uns 945 m² fent constar expressament que
quedava pendent la seva executivitat fins que es formalitzés en escriptura pública, les
cessions gratuïtes dels terrenys afectats de zona verda pública (5.876,75 m²) i la cessió
gratuïta dels terrenys qualificats com de zona d’equipament ubicada al C/ Sant Roc (945
m²) .
Aquesta cessió no s’arriba a formalitzar mai en escriptura.
Per acord de la Comissió de Govern en sessió celebrada en data de 10 de setembre de
1998 es va acceptar la cessió gratuïta i obligatòria dels terrenys que havia de cedir la
propietat en base a l’acord d’aprovació de la modificació de planejament aprovada
pel Govern de la Generalitat de Catalunya en data de 9 de desembre de 1993, però no
es formalitza en escriptura pública.
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Tant la zona verda pública, com la zona verda privada que es requalifica com la zona
d’equipaments, situada al C/ Sant Roc, 48 i 50, formen part de la Registral núm. 235, Tom
2046, llibre 224 de Torelló, finca 235 propietat actualment de la Sra. Palmira Torra Segarra
que l’adquireix l’any 1984.
La zona d’equipaments del C/ Sant Roc es corresponen amb les parcel.les situades al C/
Sant Roc 48 i C/ Sant Roc 50 (aquesta última és la parcel.la que va comprar l’Ajuntament
als germans Parés el 1 de desembre de 1943 i que se n’ha fet referència en el fonament
de dret primer). La modificació de planejament aprovada el 29 d’abril de 2009 fa
referència al canvi de qualificació jurídica de les dues finques situades al C/ Sant Roc 4850 amb una superfície aproximada de 945 m² i en el cadastre consten les dues finques
amb una superfície aproximada de 1105 m² (650 m² el C/ Sant Roc-48 i 455 m² el C/ Sant
Roc, 50). La finca situada al C/ Sant Roc, 48 amb referència cadastral
9849003DG3594N0001DS, consta en el cadastre immobiliari amb una superfície de 650 m²
i la parcel.la ubicada al C/ Sant Roc 50, amb referència cadastral núm.
9849004DG3594N0001XS, consta una superfície de 455 m².
Aquesta zona d’equipament, l’havia de cedir la propietat conjuntament amb la zona
verda dels darreres del C/ Matagalls, a canvi de requalificar com a verd privat al darrere
de les cases del C/ Matagalls per destinar-les a pati. La propietat va patrimonialitzar
l’aprofitament privat, dels patis que donaven al darrere de les cases del C/ Matagalls i C/
Congost i, per contra, no va cedir a l’Ajuntament de Torelló la zona verda dels darreres
del C/ Matagalls ni la zona d’equipament públic del C/ Sant Roc, 48-50.
TERCER.- L’any 2005 des de l’Ajuntament de Torelló, al proposar el canvi de qualificació
de la zona d’equipament del C/ Sant Roc, 48-50 per requalificar-la com a zona
residencial de tipologia “E” Illa de pati Interior”. Es requereix a la Sra. Palmira Torra per tal
que comparegui a la Notaria de Torelló per tal de protocol·litzar en escriptura pública les
cessions pendents i davant la negativa de la propietària el ple de l’Ajuntament en sessió
celebrada en data de 27 de març de 2.006 acorda l’exercici de les accions legals
corresponents per poder obtenir les cessions de terrenys pendents de cedir en base a la
modificació de planejament aprovada el 9 de desembre de 1993.
En data de 5 de novembre de 2007 l’Ajuntament interposa judici ordinari contra la Sra.
Torra i en data de 3 de juny de 2009 es dicta sentència desestimatòria de la demanada
presentada per part de l’Ajuntament de Torelló contra la Sra. Palmira Torra Segarra.
QUART.Amb la modificació de planejament aprovada l’any 1993 la Sra. Palmira
Torra va patrimonialitzar 1.721,25 m² de terrenys, qualificats com a verd privat, sense
complir amb les seves obligacions que eren les de cedir la zona verda pública dels
darreres de les cases del C/ Matagalls i Congost i sense cedir la zona d’equipaments del
C/ Sant Roc, 48-50.
Aquests terrenys de verd públic la propietat els va vendre posteriorment a tots els
propietaris de les cases limítrofes per tal que aquests els poguessin incorporar a la seva
propietat com a pati privat.
En l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en
sessió celebrada en data de 29 d’abril de 2009 s’aprova també la modificació puntual
IIB:-Modificació puntual filera d’habitatges del núm. 2 al 20 del carrer Matagalls on es
permet l’ampliació de la planta primera de la filera d’habitatges de 14 a 18 metres,
metres que s’obtenen gràcies a la prèvia qualificació, a través de la modificació de
planejament aprovada l’any 1993, com verd privat dels terrenys de darrera de les cases
del C/ Matagalls i C/ Congost.
Consta com a documentació de l’expedient aprovat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central les vendes efectuades per part de la Sra. Palmira
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Torra dels terrenys qualificats com a verd privat a favor dels propietaris de les diferents
cases ubicades al C/ Matagalls i C/ Congost.
Es va produir un enriquiment injust de la Sra. Torra sense que es produís una justa
distribució dels drets i obligacions derivada de la modificació de planejament aprovada
l’any 1993 , tal com preveu la normativa urbanística.
Arran de la sentència referida, i que s’adjunta d’annex al present acord, entenem que
seria inadmissible que ara la Sra. Palmira Torra a través d’aquesta modificació tornés a
patrimoliatitzar les dues parcel.les ubicades al C/ Sant Roc 48-50, respecte de les quals es
canvia la seva qualificació urbanística per canviar de qualificació d’equipament a zona
residencial “E illa de pati interior” sense cedir a favor de l’Ajuntament la part corresponent
com a zona verda i zona d’equipaments, d’acord a les previsions de l’article 94.2 i 65.3 de
la Llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme, normativa aplicable al supòsit de fet al ésser la
normativa vigent al aprovar inicialment la modificació puntual de planejament.
CINQUÈ.- En data de 8 de setembre de 2009 es va publicar en el DOGc l’aprovació
definitiva de l’expedient de les modificacions puntuals i esmena d’errades materials de la
revisió del Pla General d’Ordenació de Torelló que inclou les modificacions puntuals II.D.Modificació puntual de la qualificació urbanística de dues finques propietat municipal
del carrer deSant Roc i es preveu que contra l’acord referit es pot interposar recurs
d’alçada davant el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en el termini d’un mes
a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte al DOGC.
SISÈ.- L’article 111.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú preveu que l’òrgan que hagi de resoldre el recurs en via
administrativa pot, a sol.licitud de la part recurrent, prèvia ponderació suficientment
raonada, entre el perjudici que causaria a l’interès públic la suspensió podrà suspendre
l’execució de l’acte impugnat en cas que l’execució pogués causar perjudicis de
possible o impossible reparació. L’execució de l’acte impugnat s’entendrà suspesa si
transcorreguts trenta dies des que la sol.licitud de suspensió hagi tingut entrada en el
registre de l’òrgan competent per decidir sobre la mateixa, aquest no hagi dictat
resolució expressa al respecte.
En el present cas que analitzem entenem que és del tot necessari acordar la suspensió de
l’acte impugnat pels possibles perjudicis que es podrien causar a l’interès públic en cas
de no fer-ho ja que la Sra. Torra es podria vendre els terrenys situats al C/ Sant Roc, 48-50,
tal com ja va fer amb els terrenys requalificats com a verd privat l’any 1993, sense que el
municipi de Torelló revés com a contrapartida de la qualificació les zones d’equipament i
ver privat necessàries per tal que es produís una justa distribució dels beneficis i càrregues
derivats de la modificació de planejament.
SETÈ.- L’article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
en concordança amb l’article 52.2 k) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya preveu que el ple
és l’òrgan competent per exercir accions administratives i judicials en matèria de
competència del ple.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’economia i hisenda, règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels membres de la Corporació, acorda:
PRIMER.- INTERPOSAR RECURS D’ALÇADA contra l’acord adoptat per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de 29 d’abril de 2009 referent a l’acord
d’aprovar definitivament l’expedient de les modificacions puntuals i subsanació d’errors
MATERIALS DE LA REVISIÓ DEL Pla general d’ordenació de Torelló promogut i tramès per
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l’Ajuntament de Torelló, i SOL.LICITAR que es deixi sense efecte aquesta modificació
només en relació a la modificació puntual IID.- Modificació puntual de la qualificació
urbanística de dues finques de propietat municipal al carrer Sant Roc, en base als
fonaments de dret exposats en el present acord.
SEGON.- SOL.LICITAR al Conseller de Política Territorial i Obres Públiques que SUSPENGUI
l’executivitat de l’acte impugnat referent a la modificació puntual IID.- Modificació
puntual de la qualificació urbanística de dues finques de propietat municipal al carrer
Sant Roc, en base a què, del contrari, es provocarien perjudicis d’impossible reparació
pels interessos municipals en base al fonament de dret sisè exposat en l’acord.
TERCER.- FACULTAR L’Alcalde-President tan àmpliament com en dret fóra menester per
executar els presents acords als efectes de signar i aportar la documentació que sigui
necessària per la seva executivitat.
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH: Resumint una mica, com sabeu, hi havia una zona qualificada com
a equipament a Torelló on hi havia uns dipòsits; es va demanar la seva desqualificació
per poder procedir a l’alienació d’aquest patrimoni. Una vegada feta l’alienació, no
estava escripturat el terreny a nom de l’Ajuntament; el propietari va iniciar un procés,
perquè es va adonar que podia treure’n algun benefici; i l’Ajuntament vol evitar que el
propietari obtingui els terrenys gratuïtament sense cedir res a canvi i el que es fa amb
aquest acord és demanar altra vegada a la Comissió de Política Territorial que reverteixi
altra vegada aquell espai com a equipament.
SRA. MONTSE AYATS: Aquest tema del carrer Sant Roc 48-50 és un tema que ja cueja i
alguns que ja fa temps que som a l’Ajuntament ja l’hem anat seguint.
Entenc que plantejar, mentre hi hagi la possibilitat de recuperar aquests terrenys...
realment, l’Ajuntament té alguna possibilitat de recuperar aquests terrenys? O hi ha
dificultats reals?
SR. MIQUEL FRANCH: A les bones no ha estat possible i en una primera instància, en el
judici que hi va haver, tampoc. Nosaltres considerem que és possible que pugui arribar a
revertir a l’Ajuntament. És complex, no és fàcil, però l’interès municipal és precisament
disposar d’aquell sòl, perquè també considerem que quan en puguem disposar, s’hi
podrien construir aproximadament uns 16 habitatges de promoció pública. I això també
ens ajuda, perquè abans estava destinat a alienació de patrimoni i en aquests moments,
si torna a passar a mans de l’Ajuntament, no ho serà i es destinarà a la construcció
d’habitatge de promoció pública.
SRA. MONTSE AYATS: Nosaltres votarem favorablement a la proposta, perquè el que no té
sentit és que canviéssim d’ús una parcel·la per a ús privat i, ens sembla important poder
trobar les fórmules per desencallar aquest tema, perquè el 2006, en un ple com aquest,
vàrem tenir la sensació que aquest tema estava tancat i ara veiem que continua cuejant
i ens sembla bé que el destí sigui habitatge protegit si és que finalment torna a ser de
l’Ajuntament.
SR. MIQUEL FRANCH: Malauradament en aquest país, els temes judicials tarden i a
vegades els resultats no són els esperats.
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Confiem que l’enfocament que hi ha donat l’Ajuntament, a través d’uns advocats que ja
s’han posat en contacte, aconseguirem que reverteixi a l’Ajuntament i després tornaríem
a demanar la seva desqualificació.
SR. JORDI CASALS: Des d’Esquerra, en la mateixa línia que Iniciativa, primer constatar que
fa feredat que s’hagi pogut fer aquest procés des de l’any 1943 i que hi hagi problemes
de l’estil com el d’escripturar aquest moviment.
També ens preocupa que s’obri un procés, o que es continuí amb aquest procés i amb
totes les dificultats i amb les experiències que hem viscut els últims temps esperem que
surti bé.
Entenem que aquesta proposta que es fa és per seguir amb l’estratègia de planificació
dels usos d’aquells espais, amb la voluntat de fer-hi habitatge protegit. Nosaltres hi
votarem favorable entenent aquesta línia estratègica, però ens preocupen les dificultats
que a més pot comportar a l’hora –amb la voluntat que té l’equip de govern i així ho ha
mostrat- de fer una revisió del Pla urbanístic; és a dir: aquesta zona d’equipaments, el que
pot comportar és una distorsió a l’hora de planificar comptabilitzant els metres quadrats
d’equipaments dels diferents usos.
Entenem quina és la línia estratègica; esperem que surti bé.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 13/2009:
ACORD:
Expedient número 13/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 de setembre 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

Consignació
inicial

101-451-6250000 Mobiliari i estris. Cultura
206-313-2310100 Locomoció
personal
benestar social
206-422-2310100 Locomoció

personal

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

72.000,00 €

13.000,00 €

59.000,00 €

2.750,00 €

600,00 €

2.150,00 €

933,56 €

300,00 €

633,56 €
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educació
personal

933,56 €

150,00 €

783,56 €

502-011-3100104 Caixa
Catalunya,
interessos
préstec
inversions 1999/2000

1.964,94 €

300,00 €

1.664,94 €

502-011-3100105 Caixa
Catalunya,
interessos
préstec
inversions 2000/2001

6.106,32 €

900,00 €

5.206,32 €

502-011-3100106 Caixa
Catalunya,
interessos
préstec
inversions 2002/2003

18.353,83 €

2.700,00 €

15.653,83 €

502-011-3100107 Caixa
Catalunya,
interessos
préstec
inversions 2004

15.218,52 €

2.200,00 €

13.018,52 €

502-011-3100108 Caixa
Catalunya,
interessos
préstec
inversions 2005

20.271,80 €

3.000,00 €

17.271,80 €

502-011-3100120 Banc de Crèdit Local,
interessos
préstec
expropiació
“Can
Parrella”

2.607,08 €

600,00 €

2.007,08 €

502-011-3100121 Banc Bilbao Biscaia
Argentaria,
interessos
préstec inversions 2005

9.572,96 €

1.100,00 €

8.472,96 €

502-011-3100122 Banc Bilbao Biscaia
Argentaria,
interessos
préstec
inversions
2006/2007

54.391,81 €

6.100,00 €

48.291,81 €

502-011-3100130 Banc
Santander,
interessos
préstec
inversions 2004

9.513,74 €

1.400,00 €

8.113,74 €

502-011-3100140 Sport Assistance 2000,
interessos
préstec
piscina mpal.

37.822,76 €

11.800,00 €

26.022,76 €

206-452-2310100 Locomoció
d’esports

Totals baixes de crèdits: ...............................................

44.150,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta

Partida inicial

Nom

206-121-2310100 Locomoció
adm. Gral.

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

personal

863,60 €

400,00 €

1.263,60 €

206-122-2310000 Locomoció
tribunals
personal extern

650,00 €

400,00 €

1.050,00 €

206-463-2310100 Locomoció

100,00 €

250,00 €

350,00 €

personal
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informació
comunicació

i

208-121-6260000 Equips per a processos
d’informació

124.518,00 €

13.000,00 €

137.518,00 €

502-611-4530000 Transferències corrents
a l’Institut Català del Sol

0,00 €

658,24 €

658,24 €

123.763,25 €

29.441,76 €

153.205,01 €

502-611-2270800 Compensacions ORGT

Totals altes de crèdits: ..............................................
3.

44.150,00 €

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

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.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i hisenda,
règim interior i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la
Corporació, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 13/2009 per mitjà de transferències de
crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits
de les partides que s'han indicat.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 14/2009:
ACORD:
Expedient número 14/2009, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris
ANTECEDENTS
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1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2009 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per ingressos
no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no es poden
ajornar fins al següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació de nous ingressos no
tributaris afectats a una finalitat, que requereix el reconeixement del dret o l’existència
formal del compromís ferm d’aportació.

Número

Partida

Nom

Previsió

1

45102

Transferències corrents. Servei d’Ocupació de
Catalunya

84.274,86 €

2

46100

Transferències corrents. Diputació de Barcelona

106.637,15 €

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

190.912,01€

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

Partida

Nom

Consignació
Proposta
Consignació
inicial
d’increment
definitiva

2

101-451-2260800

Activitats
cultura

de

24.000,00 €

8.000,00 €

32.000,00 €

2

103-464-2270600

Projecte Prevenció
Drogues

12.628,48 €

200,00 €

12.828,48 €

2

103-464-4100000

Transferències
al
Patronat Mpal. del
Teatre Cirvianum

36.484,13

5.738,00 €

42.222,13 €

2

103-464-4670000

Transferències
corrents
al
Consorci de la Vall
del Ges, Orís i
Bisaura

0,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

2

202-751-2260200

Publicitat
propaganda.
Turisme

800,00 €

1.000,00 €

1.800,00 €

2

203-463-2220100

Comunicacions
postals

1.091,80 €

300,00 €

1.391,80 €

2

203-463-2260800

Activitats
informació
participació

1.500,00 €

9.700,00 €

11.200,00 €

1

204-314-1600000

Assegurança social
del personal de
promoció
econòmica

40.710,33 €

22.251,05 €

62.961,38 €

i

i
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1

206-323-1310002

Retribucions
personal
pla
ocupació 2009

0,00 €

62.023,81 €

62.023,81 €

2

502-011-9130002

Caixa
de
Catalunya,
amortització
préstec inversions
2009

0,00 €

75.699,15 €

75.699,15 €

Totals despeses a finançar: ................................................. 190.912,01 €

4.

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tot això, vist el dictamen de la Comissió d’Hisenda, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 14/2009 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un
import de 190.912,01 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es
tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
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2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de
les partides que s’han indicat.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.5.- DOCUMENT NEGATIU DE DESPESA:
ACORD:
El Ple de l’Ajuntament del 27 d’octubre de 2008 va aprovar la despesa núm.
220080015727 per import de 36.967,33 euros (IVA a part) a favor de Sorea, S.A..
La factura presentada per la Companyia Sorea ha importat 36.967,32 € (IVA a part).
Vist el document negatiu de despesa presentat per la regidoria d’obres i serveis,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior
i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- APROVAR la baixa, per import d’un cèntim d’euro, de la despesa núm.
220080015727, aprovada en el Ple de l’Ajuntament del 27 d’octubre de 2008, a favor d
ela Companyia Sorea, S.A., amb abonament a la partida 306-441-6330000 (Projecte:
2008-2-306-6-1) del pressupost vigent de despeses.
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada i al departament d’obres i
serveis de l’Ajuntament.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.6.- RATIFICACIÓ D’UN ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 7 DE SETEMBRE DE
2009:
ACORD:
La Junta de Govern local, en sessió ordinària del dia 7 de setembre de 2009, va adoptar
un acord, quina competència recau en el ple municipal, per la qual cosa, vist el
dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior i
seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
ÚNIC.- RATIFICAR l’acord adoptat per la Junta de govern local del dia 7 de setembre de
2009, amb el contingut que es transcriu a continuació:
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“Atès que l’Ajuntament va sol·licitar, en data 5 de maig de 2009, una subvenció al Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins el termini establert en la convocatòria
d'enguany per a l’atorgament dels ajuts que estableix la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen especial atenció.
Vista la notificació de la Subdirectora general d’Arquitectura, de data 28 de juliol de 2009, la qual
acompanya còpia de la Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, i de l’annex
d’aquesta resolució, on es determina el pressupost aprovat de 8.261.500,00 € per a les actuacions a
realitzar en el Casc antic de Torelló, i es desglossa en les anualitats establertes, la subvenció atorgada de
4.130.750,00 € corresponent al 50 %, del pressupost d’actuacions.
Ateses les condicions relacionades en l'esmentada notificació, que cal acomplir, per a la signatura del conveni
de col·laboració per al desenvolupament d’aquest projecte, i de les quals el número 1 consisteix en
l’acceptació de la subvenció per part del Ple de l’Ajuntament, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels
assistents, acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció per import 4.130.750,00 €, corresponent al 50 %, del pressupost aprovat
d’actuacions a realitzar en el Casc antic de Torelló, atorgada pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució del conseller de Política Territorial i Obres
Públiques.
Segon.- Facultar a l’Alcalde de forma tant àmplia com en dret sigui possible, per a ordenar les accions
preparatòries necessàries i per la signatura de l'esmentat conveni de col·laboració.
Tercer.- Ratificar el present acord pel plenari municipal en la propera sessió que celebri.
Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades.”

VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.7.- INADMISSIÓ A TRÀMIT DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA L’ACORD
D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL LA CREU II.
ACORD:
ANTECEDENTS
1.- El ple municipal en sessió celebrada en data de 29 de juny de 2009 va acordar
aprovar definitivament el projecte modificat del Pla Parcial La Creu II i va acordar
desestimar l’al.legació presentada per la Sra. Maria Teresa Aulinas Casas.
2.- En data de 10 de juliol de 2009 es va notificar l’acord adoptat pel ple de 29 de juny de
2009 a la Sra. Maria Teresa Aulinas Casas fent constar expressament que contra l’acord
es podia interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar des de la seva notificació.
3.-En data de 29 de juliol de 2009 la Sra. Maria Teresa Aulinas Casas ha presentat recurs
potestatiu de reposició contra l’acord d’aprovació definitiva del Pla Parcial La Creu II.
FONAMENTS DE DRET
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PRIMER.- L’article 107.3 de la Llei 30 /1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
procediment administratiu comú, preveu que contra les disposicions administratives de
caràcter general no es podrà interposar recurs en via administrativa.
SEGON.- Per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de 14 de
setembre de 2005 va reconèixer a l’Ajuntament de Torelló la competència per
l’aprovació definitiva dels plans derivats, d’acord a les previsions de l’article 79.1 del
Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol. L’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, preveu que el ple és competent per aprovar la
tramitació que posi fi als plans. Els plans parcials són disposicions de caràcter general i, per
tant, no cap recurs en via administrativa.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’economia i hisenda, règim interior
i seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació,
acorda:
PRIMER.- INADMETRE el recurs de reposició interposat per la Sra. Maria Teresa Aulinas
Casas contra l’aprovació definitiva del Pla Parcial la Creu II per no cabre interposar recurs
en via administrativa contra una disposició de caràcter general.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada pel seu coneixement i
efectes oportuns.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.8.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI
2006
ACORD:
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2006, cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’exercici següent.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2006 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 20 de
juliol de 2009. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 193, de data 13 d’agost de 2009, pel període reglamentari, no s’hi han formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
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D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb
la tramitació i el contingut, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’economia i hisenda, règim interior i seguretat, a proposta de la Comissió Especial de
Comptes, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Compte general de l’Ajuntament de Torelló:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2006,
integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 15.501.388,85 €, un passiu de
13.065.328,91€ i un resultat de l’exercici amb un guany de 2.436.059,94€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 2.436.059,94 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
1.651.523,65 €, unes obligacions pendents de pagament de 2.660.232,39 €, uns romanents
totals de 4.368.623,68 € i un resultat pressupostari ajustat de 1.013.392,52€.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 710.067,04 € i unes obligacions pendents de pagament de 85.644,37 €.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 2.554.081,35€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de
237.964.679,82 € i un total en l’haver de 237.964.679,82 €.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 3.183.376,10 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 224.740,66 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
1.051.593,33 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha
un saldo pendent de pagament de 378.945,51 €.
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de
13.002.164,18 € i el de despeses, de 13.002.164,18 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 3.183.376,10 €.
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- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 10.595,59 € i un total de
baixes d’obligacions de 3.953,01 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 2.554.081,35 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors
de 1.651.523,65 € i un total de creditors de 2.660.232,39 €.
Compte general del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum:
Tercer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2006,
integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 59.360,58 €, un passiu de
50.549,88 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 8.810,70€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 8.810,70 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
40.148,92 €, unes obligacions pendents de pagament de 21.788,95 €, uns romanents totals
de 6.239,84 € i un resultat pressupostari ajustat de 16.765,91€.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 1.695,95 € i no hi ha obligacions pendents de pagament.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 19.717,75€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de
5.064.436,76 € i un total en l’haver de 5.064.436,78 €.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 52.126,79 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 29.191,15 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
0,00 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha
un saldo pendent de pagament de 2.198,09 €.
Quart.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de 342.658,41
€ i el de despeses, de 342.658,41 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 52.126,79 €.
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- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 0,01 € i un total de baixes
d’obligacions de 0,00 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 19.717,75 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors
de 34.404,87 € i un total de creditors de 21.471,78 €.
Compte general del Patronat de la Ràdio Municipal de Torelló:
Cinquè.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2006, integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 45.671,88 €, un passiu de
37.072,50€ i un resultat de l’exercici amb un guany de 8.599,38€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 8.599,38 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
4.380,89 €, unes obligacions pendents de pagament de 5.157,67 €, uns romanents totals
de 12.760,65 € i un resultat pressupostari ajustat de 13.493,68€.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 4.000,27 € i unes obligacions pendents de pagament de 0,00 €.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 21.294,75€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de
1.432.013,68 € i un total en l’haver de 1.432.013,68 €.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 0,00 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 13.453,60 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
0,00 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha
un saldo pendent de pagament de 8.763,09 €.
Sisè.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de 104.664,37
€ i el de despeses, de 104.664,37 €.
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 0,00 €.
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- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 953,01 € i un total de
baixes d’obligacions de 0,00 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 21.294,75 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors
de 9.572,81 € i un total de creditors de 13.676,98 €.
Comptes de la societat mercantil Gestiomat S.A.M.
Setè.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2006,
integrats pels estats bàsics següents:
1. Balanç de situació.
- En tancar l’exercici hi ha un actiu de 212.877,83 €, un passiu de 216.084,29€ i un resultat
de l’exercici amb una pèrdua de 3.206,46€.
2. Compte de resultats.
- En tancar l’exercici hi ha una pèrdua de 3.206,46 €.
3. Estat de la tresoreria.
- En tancar l’exercici es consigna una existència de 20.192,55 €.
Vuitè.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2006, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS: La intervenció fa referència a aquest punt i al següent. És evident
que anem tard; anem molt tard en l’aprovació d’aquests dos punts: el compte general
de l’exercici 2006 i del 2007; d’això ja en vàrem parlar; ho vàrem manifestar en el ple de
desembre i això va fer, per exemple, que el nostre municipi aparegués en una llista
publicada en un mitjà de comunicació que informava de Torelló com a municipi opac i
ho vàrem plantejar al ple; això va fer també que rebéssim una carta de la Sindicatura de
comptes reclamant la presentació d’aquests comptes i, en tot cas, nosaltres hem tingut
l’oportunitat d’examinar els comptes i de participar en les reunions que s’han fet. La
documentació que se’ns presenta ens sembla correcta i, per tant, hi votarem
favorablement.
De totes maneres, en les dues o tres reunions que hem fet, hem pogut comprovar que el
retard, o almenys se’ns ha explicat que el retard en la presentació dels comptes tenia a
veure amb càrregues importants de feina i ens agradaria saber com es pensa solucionar
això de cara a un moment com el que estem, de l’any 2009, en què hi ha l’aplicació
d’un nou pla comptable, que en el 2007 vàrem incomplir l’estabilitat pressupostària i, per
tant, hem de fer una planificació, un pla econòmic financer fins el 2011 i que encara ens
queda pendent inventariar els béns immobles. A nosaltres ens sembla que és un tema
prou important com per què hi dediquem el temps i els esforços necessaris i, per tant,
donem suport a aquests comptes, però ens agradaria tenir una resposta sobre com es
pensa encarar aquest tema del tancament del 2008 i els pressupostos del 2010.
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SR. PERE GALOBARDES: De tots és sabut, no és nou, que nosaltres hem treballat sempre
amb l’estructura justa; això té els seus avantatges i els seus inconvenients; aquest és un
inconvenient. De totes maneres, el que és important, que és el fons i no la forma, la
presentació d’aquestes liquidacions ja les voldrien molts ajuntaments. De totes maneres,
estem treballant en això, de fa temps, des de diferents òptiques; des d’intentar optimitzar
la tecnologia, perquè ens permeti l’optimització de la feina, com amb la destinació de
diferents recursos humans.
Dins del pla, està en previsió del pressupost i esperem poder-ho executar –tot dependrà
de com anem tancant l’any- serà la contractació d’un T.A.G. (tècnic d’administració
general) que serà una persona de reforç i que ens ha de permetre poder segmentar més
les feines, de manera que les persones que són les responsables de tot això tinguin més
suport. En sintaxi: la nostra voluntat és intentar apropar-nos a l’estat òptim, però no sempre
és possible.
SRA. MONTSE AYATS: Això del T.A.G., seria dins del pressupost del 2010?
SR. PERE GALOBARDES: Està pressupostat el 2009 i, per tant, si el contractem durant el 2009
el 2010 hi haurà de ser.
SRA. MONTSE AYATS: I això permetria solucionar part d’aquests problemes que he
plantejat?
SR. PERE GALOBARDES: En tindrem de nous de problemes! Com tu molt bé has dit hi ha
canvis comptables importants, que farà que haurem de batallar molt més per intentar
aconseguir tenir el pressupost aprovat dins d’aquest exercici, perquè tècnicament és molt
difícil si no fem això; encara se’ns giraria molta més activitat. Per
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
2.9.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI
2007
ACORD:
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2007, cal elaborar el compte general de l’entitat local,
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’exercici següent.
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Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2007 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 20 de
juliol de 2009. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 195, de data 15 d’agost de 2009, pel període reglamentari, no s’hi han formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb
la tramitació i el contingut, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’economia i hisenda, règim interior i seguretat, a proposta de la Comissió Especial de
Comptes, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Compte general de l’Ajuntament de Torelló:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2007,
integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 14.440.348,02 €, un passiu de
13.035.312,75€ i un resultat de l’exercici amb un guany de 1.405.035,27€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 1.405.035,72 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
2.096.684,81 €, unes obligacions pendents de pagament de 1.530.11,28 €, uns romanents
totals de 6.831.201,45 € i un resultat pressupostari ajustat de 470.092,12€.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 655.964,63 € i unes obligacions pendents de pagament de 256.828,50€.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 1.601.568,00€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de
264.310.473,83 € i un total en l’haver de 264.310.473,83 €.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 3.345.839,27 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 948.476,27 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
862.725,65 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha
un saldo pendent de pagament de 314.700,34 €.
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de
15.505.968,18 € i el de despeses, de 15.505.968,18 €.
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- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 3.345.839,27 €.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 28.910,41 € i un total de
baixes d’obligacions de 1.121,94 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 1.601.568,00 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors
de 2.863.915,22 € i un total de creditors de 2.094.380,78 €.
Compte general del Patronat Municipal del Teatre Cirvianum:
Tercer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2007,
integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 42.211,07 €, un passiu de
61.484,99 € i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 19.273,92€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha una pèrdua de 19.273,92 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
53.662,34 €, unes obligacions pendents de pagament de 22.835,90 €, uns romanents totals
de 9.564,23 € i un resultat pressupostari ajustat de 7.452,49 €.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 4.995,95 € i no hi ha obligacions pendents de pagament.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 7.093,07€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de
5.082.674,72 € i un total en l’haver de 5.082.674,72 €.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 34.990,20 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 9.427,57 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de 0,00
€.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha
un saldo pendent de pagament de 28.594,52 €.
Quart.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de 335.425,37
€ i el de despeses, de 335.425,37 €.
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- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 34.990,20 €.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 0,00 € i un total de baixes
d’obligacions de 0,00 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 7.093,07 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors
de 58.31,29 € i un total de creditors de 50.822,72 €.
Compte general del Patronat de la Ràdio Municipal de Torelló:
Cinquè.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2007, integrats pels estats bàsics següents:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 55.332,35 €, un passiu de
56.432,80€ i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 1.100,45€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha una pèrdua de 1.100,45 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament de
2.153,10 €, unes obligacions pendents de pagament de 2.767,74 €, uns romanents totals
de 34.889,33 € i un resultat pressupostari ajustat de 11.520,89 €.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 4.839,37 € i unes obligacions pendents de pagament de 0,00 €.
- Estat de la tresoreria: en tancar l’exercici es consigna una existència de 31.267,71€.
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació: en tancar l’exercici hi ha un total acumulat en el deure de
1.780.063,04 € i un total en l’haver de 1.780.063,04 €.
- Estat de modificació de crèdit: en tancar l’exercici hi ha unes modificacions en els
crèdits pressupostaris per un import total de 0,00 €.
- Estat de romanent de tresoreria: en tancar l’exercici hi ha un romanent de tresoreria per
a despeses generals de 23.714,16 € i un romanent de tresoreria afectat a despeses de
0,00 €.
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries: en tancar l’exercici hi ha
un saldo pendent de pagament de 7.290,07 €.
Sisè.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels justificants
dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos aprovats inicialment: el total d’ingressos és de 142.193,04
€ i el de despeses, de 142.193,04 €.
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- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos aprovats
inicialment: en tancar l’exercici hi ha un total de modificacions de 0,00 €.
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats: en tancar l’exercici hi ha un total de baixes de drets de 0,00 € i un total de baixes
d’obligacions de 0,00 €.
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
cas de discrepàncies amb els saldos comptables: en tancar l’exercici es consigna una
existència final de 31.267,71 €.
- Relacions nominals de deutors i creditors: en tancar l’exercici hi ha un total de deutors
de 6.193,27 € i un total de creditors de 10.057,81 €.
Comptes de la societat mercantil Gestiomat S.L..
Setè.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2007,
integrats pels estats bàsics següents:
1. Balanç de situació.
- En tancar l’exercici hi ha un actiu de 204.728,46 €, un passiu de 187.420,58€ i un resultat
de l’exercici amb un guany de 17.307,88€.
2. Compte de resultats.
- En tancar l’exercici hi ha un guany de 17.307,88 €.
3. Estat de la tresoreria.
- En tancar l’exercici es consigna una existència de 41.786,24 €.
Vuitè.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2007, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
3.1.- ACCEPTACIÓ D’AJUDES INCLOSES AL PROGRAMA GENERAL PER AL FINANÇAMENT DE
L’OBRA “ADEQUACIÓ DE L’EDIFICI DE LA COOPERATIVA”:
ACORD:
Vista la normativa aprovada per al desenvolupament del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya 2004-2007.
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Vista la Resolució de 21 de maig de 2009 de la Direcció General d’Administració Local,
d’acceptació de la renuncia a part de la subvenció aplicada al finançament de
l’actuació núm. 2006/641, Rehabilitació del Mas Prat per a centre cultural, documental i
arxivístic, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2006, i d’aplicació de
part dels romanents econòmics produïts a l’obra d’Adequació de l’edifici de la
Cooperativa per a oficines de Gestiomat i viver municipal d’empreses de serveis
Vist el dictamen de la Comissió informativa de Territori i urbanisme i de promoció
econòmica, societat del coneixement i medi ambient, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres de la Corporació, acorda:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa General per finançar l’obra descrita,
i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè
les obres s’executin amb normalitat i designar les persones següents:
-

Melcior Manubens i Hom, Arquitecte, Director facultatiu de les obres.
Climent Panicot i Bonet, Arquitecte Tècnic, Director d’execució
coordinador de seguretat.
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Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
VOTACIÓ:
S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
4/ CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
4.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data que no van ésser
incorporats a la sessió anterior:
EXP.
25/04-II,2
2003/243

DATA
CONCEPTE
16/09/2009 Control inicial annex II,2
16/09/2009 Sol·licitud targeta d'aparcament per a persones
amb mobilitat reduïda
4/06-III
16/09/2009 Control inicial annex III
15/09/2009 Concedir canvi titularitat nínxol núm. 33 2a. EstCentral
F/2009/125 15/09/2009 Reconeixement d'obligacions f/2009/125
F/2009/133 15/09/2009 Reconeixement d'obligacions f/2009/133
15/09/2009 Ajut econòmic
09-09-15
15/09/2009 Decret incoar baixa ofici sr. Arraibi c. Àngel
Arraibi
Guimerà, 4b 2on.
13/09-III
15/09/2009 Canvi titularitat aparcament
376/09
15/09/2009 Vp Rocaprevera
ART / ALC / 15/09/2009 Delegació casament
049/09

DEPARTAMENT
Activitats
Benestar Social
Activitats
Secretaria
Intervenció
Intervenció
Benestar Social
Recepció Espona
Activitats
Activitats
Alcaldia
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EXP.
EXP 468/09
6/2008Selecció
EXP 473/09
2006-95
EXP 396/09
ART / SEC /
048/09
0700022956
P090023681
P090022520
P090022589
090028889
090028967
491/09
32/09
32.1/09
2009/248

09-09-9
SalimBerenguer
P/2009/106
F/2009/132
F/2009/134
464/09
1996/175
09-09-9
Sildana
Caceres
Carrera

DATA
CONCEPTE
15/09/2009 Llicència de 1a ocupació
15/09/2009 Acceptació de renúncia al procés selectiu i
convocatòria de tribunal
14/09/2009 Concessió placa de gual
14/09/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT
14/09/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL
10/09/2009 MODIFICACIÓ CONSTITUCIÓ COMISSIÓ
REDACCIÓ NORMES D'ÚS PISCINES
10/09/2009 Denegar. Retorn import immobilització
10/09/2009 Denegar
10/09/2009 Denegar
10/09/2009 Denegar
10/09/2009 Denegar
10/09/2009 Anul·lar. Devolució grua
10/09/2009 Llicencia d'obres
10/09/2009 Proposta sanció
10/09/2009 Persones jurídiques
09/09/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
09/09/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SRS. SALIMBERENGUER C. ST JOSEP,35 1ER.

DEPARTAMENT
Urbanisme
RRHH

09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009
09/09/2009

Intervenció
Intervenció
Intervenció
Urbanisme
Benestar Social
Recepció Espona

ORDRE DE PAGAMENT P/2009/106
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/132
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/134
Llicència segregació
SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
DECRET INCOAR EXP. BAIXA OFICI SILDANA
CACERES C. SANT MIQUEL, 4 1-2

08/09/2009 APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE LA
CARRERA
08/09/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
951/07
08/09/2009 Renúncia llicencia d'obres
P/2009/104 08/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/104
Coope-2009 07/09/2009 APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE LA
COOPERATIVA
522/09
04/09/2009 DIVISIÓ HORITZONTAL
contr16/08
04/09/2009 Adjudicació provisional servei de grua
70/2009
04/09/2009 Acceptació proposta de modificació jornada laboral
RRHH
09-09-04
04/09/2009 DECRET INCOAR EXP. BAIXA OFICI SR.
Valera
VALERA C. SANT MIQUEL, 4 1-2
31/09
04/09/2009 Proposta sanció
30.1/09
04/09/2009 Persones jurídiques
30/09
04/09/2009 Proposta sanció
60/09
04/09/2009 Denegar
61/09
04/09/2009 Denegar

Urbanisme
Benestar Social
Urbanisme
Secretaria
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Urbanisme
Policia Local
Policia Local
Benestar Social

Recepció Espona

Urbanisme
Benestar Social
Urbanisme
Intervenció
Urbanisme
Urbanisme
Contractació
RRHH
Recepció Espona
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
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EXP.
62/09
63/09
52/08-II,2
64/09
73-2009
RRHH
0700020755
0700023305
0700021585
0700021030
080023801
080023821
0800023166
0800022778
0700023499
080028429
0700022529
2003/107
2003/88

09-09-03 El
Amrani Berkani Balmoussa
contr 28/09

DATA
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009

CONCEPTE
Anul·lar
Denegar
Control inicial
Denegar
Acceptació de renúncia agent de policia interí

04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
04/09/2009
03/09/2009
03/09/2009

DEPARTAMENT
Policia Local
Policia Local
Activitats
Policia Local
RRHH

Denegar
Denegar
Denegar
Denegar
Denegar
Denegar
Denegar
Denegar
Denegar
Arxivar
Anul·lar
Inscripció al Registre de Parelles de Fet
SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
03/09/2009 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
03/09/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SRS. EL
AMRANI - BERKANI - BALMOUSSA C. LA
GLEVA, 7

Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Secretaria
Benestar Social

03/09/2009 Nomenament tècnics projecte reforma edifici
baixada de l'Arxiu, 1
03/09/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SRS. ALINA
AGUSTINA SAS I ALTRES

Contractació

09-09-03
Alina
Agustina Sas i
altres
contr 43/09 03/09/2009 Adjudicació obres reforma enllumenat
2007-115
03/09/2009 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
2007-115
03/09/2009 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
ART / SEC / 03/09/2009 CREACIÓ COMISSIÓ REDACCIÓ NORMES
048/09
PISCINA COBERTA
Correus
03/09/2009 APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT REFORMA 3
HABITATGES DE CORREUS
03/09/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 322 5a. Oest
F/2009/118 03/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/118
F/2009/123 03/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/123
F/2009/126 03/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/126
F/2009/128 03/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/128
F/2009/129 03/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/129
F/2009/130 03/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/130

Benestar Social

Recepció Espona

Recepció Espona

Contractació
Benestar Social
Benestar Social
Secretaria
Urbanisme
Secretaria
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
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EXP.
DATA
CONCEPTE
2/2009 Selec 02/09/2009 Modificació de les bases de selecció Encarregat de
la Brigada
3/2009 Selec 02/09/2009 Modificació de les bases de selecció Tècnic de
Cultura
09-09-02
02/09/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SR. ASENSIO C.
Asensio
MANLLEU, 123
02/09/2009 Comunicar dades Padró habitants a Sorea
09-09-01
02/09/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI SR. BOAKYE C.
Boakye
CADÍ, 6 B 1-1
28/09
02/09/2009 Proposta sanció
28.1/09
02/09/2009 Persones jurídiques
29/09
02/09/2009 Proposta sanció
55/09
02/09/2009 Denegar
56/09
02/09/2009 Denegar
57/09
02/09/2009 Denegar
58/09
02/09/2009 Denegar
59/09
02/09/2009 Denegar
P090010953 02/09/2009 Denegar
P090026092 02/09/2009 Denegar
P090024869 02/09/2009 Denegar
P090027086 02/09/2009 Denegar
P090012608 02/09/2009 Denegar
09028093
02/09/2009 Denegar
080018642 02/09/2009 Denegar
080027063 02/09/2009 Anul·lar
01/09/2009 DECRET INCOAR EXP. PER NO RENOVAR
JUNY-09
ART / ALC / 01/09/2009 AUTORITZACIÓ DE LA CERCAVILA DE L'11 DE
046/09
SETEMBRE
09-08-31 El 01/09/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI EL AALAOUI C/
Aalaoui
SANT JOSEP, 12-2
contr 26/09 01/09/2009 Adjudicació provisional contracte adequació
enllumenat exterior La Cabanya
2008/204
01/09/2009 SOL·LICITUD DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
2005/24
01/09/2009 SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ TARGETA
D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
ART / RI /
01/09/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
047/09
01/09/2009 AJUTS ECONÒMICS
01/09/2009 Concessió títol nínxol núm. 2319 3a. Part Nova
01/09/2009 Concessió títol nínxol núm. 2320 4a. Part Nova
F/2009/131 01/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/131
P/2009/102 01/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/102
F/2009/122 31/08/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/122
F/2009/124 31/08/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/124
F/2009/121 31/08/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/121

DEPARTAMENT
RRHH
RRHH
Recepció Espona
Secretaria
Recepció Espona
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Recepció Espona
Alcaldia
Recepció Espona
Contractació
Benestar Social

Benestar Social

Règim Intern
Benestar Social
Secretaria
Secretaria
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
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EXP.
09-08-31
Lòpez Corral

DATA
CONCEPTE
31/08/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI LÓPEZ CORRAL C. ENRIC PRAT DE LA RIBA, 4-2-1

31/08/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 338 4a. Est
31/08/2009 ´
52/200928/08/2009 Contestar petició de cessió d’hores de crèdit
RRHH
sindical
SECRETARIA 28/08/2009 Comunicació al personal de piscines efectes en
relació al tancament de les piscines d’estiu
480/09
28/08/2009 Llicència d'obres
BON.PISC. 28/08/2009 APROVAR BONIFICACIÓ PISCINES
28/08/2009 LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A LA TINENÇA I
CONDUCCIÓ DE GOSSOS PERILLOSOS
RA28/08/200 28/08/2009 PAGAMENT A JUSTIFICAR. S/RA 28-8-2009
9
28/08/2009 Adjudicació definitiva gestió Escola d'Arts Plàstiques
510/09
27/08/2009 Llicència d'obres
511/09
27/08/2009 Llicència d’obres
EXP 461/09 27/08/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ
497-498/09 27/08/2009 Llicència d'obres
F/2009/117 27/08/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/117
P/2009/101 27/08/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/101
EXP 485/09 26/08/2009 REQUERIMENT IMMOBLE EN MAL ESTAT
P/2009/100 26/08/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/100
70/2009
26/08/2009 Contestar petició de reducció de jornada per
RRHH
interès personal.
P/2009/99
25/08/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/99
25/08/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC
25/08/2009 Concessió nínxol núm. 2318 2a. Part Nova
124/09
25/08/2009 LLICENCIA SEGREGACIÓ
428/09
25/08/2009 DIVISIÓ HORITZONTAL
2007-244
24/08/2009 SOL·LICITUD DE LA TARGETA
D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
AD/-51/2009 21/08/2009 BAIXA AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESA
RRHH/JHP
21/08/2009 Obrir tràmit d'audiència acord incoació expedient
de nul.litat
AD-61/2009 21/08/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
exped.64/200 20/08/2009 Nòmina. Reconeixement de serveis previs
9-RRHH
Secretaria
20/08/2009 Renúncia a personar-se en el procediment i
reclamació de danys
1/2009
20/08/2009 Aprovació factor específic nòmina agost 2009
2/2009
20/08/2009 Aprovació gratificacions i hores extres nòmina
agost 2009
48/2009 20/08/2009 Assignació complement de productivitat
Diversos
absentisme policia local nòmina agost
20/08/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 543 1a. Oest

DEPARTAMENT
Recepció Espona

Secretaria
Secretaria
RRHH
RRHH
Urbanisme
Intervenció
Salut Pública
Intervenció
Secretaria
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Intervenció
Intervenció
Urbanisme
Intervenció
RRHH
Intervenció
Benestar Social
Secretaria
Urbanisme
Urbanisme
Benestar Social

Intervenció
Secretaria
Intervenció
RRHH
Secretaria
RRHH
RRHH
RRHH
Secretaria
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EXP.
Secretaria
2006-157

DATA
CONCEPTE
18/08/2009 Incoació expedient d'alienació
18/08/2009 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
P/2009/96
18/08/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/96
P/2009/97
18/08/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/97
P/2009/98
18/08/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/98
18/08/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 282 3a. Oest
18/08/2009 AJUT ECONÒMIC
F/2009/110 17/08/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/110
F/2009/115 17/08/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/115
F/2009/116 17/08/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/116
F/2009/119 17/08/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/119
F/2009/120 17/08/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/120
2008/91
17/08/2009 SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
AD-60/2009 17/08/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
ART / RI /
13/08/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
045/09
19/08-III
12/08/2009 Impuls annex III
1/09-i
12/08/2009 Legitimació comunicació
PLA
12/08/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 "PLA
ACCESSIBILI
D’ACCESSIBILITAT. MÒDUL 4 CARRER PUIGTAT.
ROVÍ"
MÒDUL 4 C.
PUIG-ROVÍ
19/08-i
12/08/2009 Legitimació comunicació
ART / RI /
11/08/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
031/09
2/2009
12/08/2009 CONCERTACIÓ DE DUES OPERACIONS DE
TRESORERIA
ART / RI /
12/08/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
043/09
Exp. 739-08 12/08/2009 Pla Especial per la ubicació d'una activitat
d'extracció d'àrids a la finca de les Gambires de
Torelló.
ART / RI /
12/08/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
044/09
TAXA
12/08/2009 APROVAR DEVOLUCIÓ PART TAXA
MERCAT
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PARADA MERCAT
SETMANAL
SETMANAL NÚM. 62
1/06-III
11/08/2009 Control annex III
P/2009/94
11/08/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/94
ART / RI /
11/08/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
041/09
ART / RI /
11/08/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
042/09
11/08/2009 AJUT ECONÒMIC
AD-59/2009 11/08/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
11/2009
11/08/2009 APROVAR MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER

DEPARTAMENT
Secretaria
Benestar Social
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Secretaria
Benestar Social
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Benestar Social

Intervenció
Règim Intern
Activitats
Activitats
Intervenció

Activitats
Règim Intern
Intervenció
Règim Intern
Urbanisme

Règim Intern
Intervenció

Activitats
Intervenció
Règim Intern
Règim Intern
Benestar Social
Intervenció
Intervenció
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EXP.
5/09-i
Taules i
cadires
21/06-III
2/2009

DATA

CONCEPTE
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS
11/08/2009 Legitimació comunicació
11/08/2009 Ocupació via pública taules i cadires

11/08/2009 Control annex III
11/08/2009 MODIFICACIÓ DESTÍ PART CRÈDIT LLARG
TERMINI FINANÇAMENT INVERSIONS 2009
Exp, 82510/08/2009 Projecte modificat PP La CAMPANERIA II - 3a.
2004
Aprovació inicial
PRESSUPOS 10/08/2009 INICI EXPEDIENT FORMACIÓ PRESSUPOST
T 2010
EXERCICI 2010
PLA
10/08/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 "PLA
ACCESSIBILI
D’ACCESSIBILITAT. MÒDUL 2 AV. RAFAEL DE
TAT.
CASANOVA"
MÒDUL 2
RAFAEL
CASANOVA
ART/SECRET 10/08/2009 ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRES LOCAL
ARIA
SOCIAL ZONA ESPORTIVA
23/08-i
07/08/2009 Legitimació comunicació
2008/201
06/08/2009 SOL·LICITUD TARGETA APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
7/09-i
06/08/2009 Legitimació comunicació
12/09-i
06/08/2009 Legitimació comunicació
11/2009
06/08/2009 INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES
DE CRÈDITS
ART /
05/08/2009 ADJUDICACIÓ DEFINITIVA REHABILITACIÓ
CONTRACT
HABITATGES BAIXADA DE L'ARXIU
ACIÓ
ART / SEC
05/08/2009 RECTIFICACIÓ D'ERROR MATERIAL
P/2009/93
05/08/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/93
2000/45
05/08/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
1996/194
05/08/2009 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
2002/142
06/08/2009 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT
ADAPTAT
04/08/2009 AJUT ECONÒMIC
04/08/2009 AJUT ECONÒMIC
ART / RI /
04/08/2009 DANYS AL MOBILIARI URBÀ
036/09
LLAR
04/08/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6 DE LA
D'INFANTS
"CONSTRUCCIÓ D'UNA LLAR D'INFANTS A
LA
LA ZONA DE LA CABANYA"
CABANYA
09-03-11
04/08/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI BOUGAMZA C.
Bougamza
CANIGÓ, 39 3-1
09-05-22
04/08/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI MIRANDA
Miranda
AGUILAR PL. TORNERS, 4 2-1
09-05-19
04/08/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI BAENA-ORTEGA
C. CAPSAVILA, 13 1-A

DEPARTAMENT
Activitats
Activitats
Activitats
Intervenció
Urbanisme
Intervenció
Intervenció

Secretaria
Activitats
Benestar Social

Activitats
Activitats
Intervenció

Secretaria

Secretaria
Intervenció
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Règim Intern
Intervenció

Recepció Espona
Recepció Espona
Recepció Espona
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EXP.
09-05-12
09-03-11
09-04-27
1997/60

66/2009RRHH
67/2009RRHH
34/03-III
68 I 69/2009
RRHH
212/08
376/09
443/09
439/09
ART/ALCAL
DIA
7/2009Selecció
F/2009/106
EXP 335/09
8/2009Selecció
EXP 440/09
53/2009
RRHH
P/2009/88
ART / SEC

DATA
CONCEPTE
04/08/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI SR. BAS C. PINS,
4 3-2
04/08/2009 DECRET RESOL. BAIXA D’OFICI
ABDELGHAFFAR-AZELARAB
04/08/2009 DECRET RESOL. BAIXA OFICI SRA. GHAZI DEL
C. PINS, 14 2-2
04/08/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
02/08/2009 Concedir dret funerari nínxol 2317 1a. Part Nova
31/07/2009 Reducció d’un terç de la jornada laboral

DEPARTAMENT
Recepció Espona

31/07/2009 Nomenament urgència atendre reducció de
jornada compactada per atenció menor
31/07/2009 Control inicial annex III
31/07/2009 Nomenament secretària accidental durant el
període de vacances de la titular.
31/07/2009 Desistiment CCU
31/07/2009 Ocupació VP Rocaprevera
31/07/2009 LLICENCIA D'OBRES
31/07/2009 LLICENCIA D'OBRES
31/07/2009 VACANCES ALCALDIA

RRHH

31/07/2009 Aprovar convocatòria i bases de selecció de 2
places d’administratiu/iva en règim de funcionaris
de carrera.
31/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/106
31/07/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL
30/07/2009 Aprovar convocatòria i bases específiques de
selecció 1 plaça sergent de la policia local
30/07/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ
30/07/2009 Rectificació error resolució de 29 de juliol de 2009

RRHH

30/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/88
29/07/2009 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE NETEJA
DE LES ESCOLES PÚBLIQUES
F/2009/101 29/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/101
contr 46/09 29/07/2009 Adjudicació subministrament armari de claus Policia
Local
contr 37/09 29/07/2009 Adjudicació subministrament 10 jardineres i altres
contr 35/09 29/07/2009 Adjudicació obres millora Mercat Municipal
contr45/09
29/07/2009 Adjudicació obres reasfaltat de carrers
contr 20/08 29/07/2009 Adjudicació obres façana edifici Cooperativa
v/p comerços 29/07/2009 Autoritzar ocup v/p
262/09
29/07/2009 LLICÈNCIA D'OBRES
53/200929/07/2009 Nòmina. Reconeixement de serveis prestats
RRHH
P/2009/87
29/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/87
57/04-III
29/07/2009 Control periòdic
EXP 330/09 29/07/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Recepció Espona
Recepció Espona
Benestar Social

Secretaria
RRHH

Activitats
RRHH
Activitats
Activitats
Urbanisme
Urbanisme
Alcaldia

Intervenció
Urbanisme
RRHH
Urbanisme
RRHH
Intervenció
Secretaria
Intervenció
Contractació
Contractació
Contractació
Contractació
Contractació
Activitats
Urbanisme
RRHH
Intervenció
Activitats
Urbanisme
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EXP.
2/2009Selecció
F/2009/108
P/2009/86
P/2009/84
F/2009/109
49/2009 Diversos
P/2009/83
P/2009/85
01/200902/2009
OFICINES
PROTECCIÓ
CIVIL

DATA
CONCEPTE
28/07/2009 Aprovar bases i convocatòria plaça encarregat de la
brigada per promoció interna
28/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/108
28/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/86
28/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/84
28/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/109
28/07/2009 Rectificació error resolució de 22 de juliol de 2009

28/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/83
28/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/85
27/07/2009 Aprovació factors de l’específic i gratificacions juliol
Sònia Requena
27/07/2009 APROVAR CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA
"REFORMA EQUIPAMENT PÚBLIC PER A
OFICINES PROTECCIÓ CIVIL A L'EDIFICI DEL
C. DEL TER, 35"
VORERES
27/07/2009 APROVAR CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA
PUJADA
"PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE LES
ROCAPREVE
VORERES DE LA PUJADA DE ROCAPREVERA"
RA
contr 26/09 27/07/2009 Aprovació plecs contractació adequació enllumenat
La Cabanya
contr44/09
27/07/2009 Adjudicació millora enllumenat públic
Taules i
27/07/2009 V/P taules i cadires '09
cadires
395/09
27/07/2009 LLICÈNCIA D'OBRES
387/09
27/07/2009 LLICÈNCIA D'OBRES
53/09
27/07/2009 Denegar
54/09
27/07/2009 Anul·lar
EXEMPCIÓ 27/07/2009 CONCEDIR EXEMPCIÓ TAXA RECOLLIDA DE
TAXA
DEIXALLES
DEIXALLES
CRÈDITS
27/07/2009 INICI EXPEDIENT CONCERTACIÓ DUES
CURT
OPERACIONS DE TRESORERIA
TERMINI
AD-55/2009 27/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-56/2009 27/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-57/2009 27/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AD-58/2009 27/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
P/2009/82
24/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/82
35/08-III
24/07/2009 Impuls annex III
P/2009/81
24/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/81
1996/116
24/07/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT
1996/116
24/07/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
1996/116
24/07/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
MS IP
23/07/2009 MERCAT SETMANAL INTERCANVI DE
PARADES
23/07/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 738 1a. Est
03/08-III
23/07/2009 Permís mpal

DEPARTAMENT
RRHH
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
RRHH
Intervenció
Intervenció
RRHH
Intervenció

Intervenció

Contractació
Contractació
Activitats
Urbanisme
Urbanisme
Policia Local
Policia Local
Intervenció

Intervenció

Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Activitats
Intervenció
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social
Urbanisme
Secretaria
Activitats
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EXP.
contr
28/2009
50/2009Diversos
49/2009RRHH
49/2009Diversos
48/2009/DIV
ERSOS

2006/139
275/09
AD-47/2009
B. Social
AD-48/2009
AD-49/2009
AD-50/2009
AD-51/2009
AD-52/2009
AD-53/2009
AD-54/2009
APARCAME
NT "LA
VITRI"
394/09
ZONA DELS
COMUNS

PLA
ACCESSIBILI
TAT
MÒDUL 3

P/2009/77
P/2009/78
P/2009/80
F/2009/99
F/2009/104
P/2009/79
P/2009/76
1/2009
2/2009

DATA
CONCEPTE
23/07/2009 Adjudicació provisional obres reforma habitatges
Baixada de l'Arxiu
23/07/2009 Ordenar aplicació modificació de la RLT aprovada
pel Ple de 29/06/2009
22/07/2009 Nòmina. Aprovar complement productivitat
personal laboral art. 21 Conveni
22/07/2009 Nòmina. Aprovar complement de productivitat
funcionaris article 21 Acord
22/07/2009 Nòmina. Aprovar complement productivitat policia
mes de juliol 2009
22/07/2009 DECRET DEIXAR SENSE EFECTES LA BAIXA
D'OFICI SR. NAVARRO GALAFAT
22/07/2009 RENOVACIÓ TARGETA D'APARCAMENT PER
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
21/07/2009 Llicència d'obres
21/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
21/07/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
21/07/2009 Denegació ajut econòmic
21/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
21/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
21/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
21/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
21/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
21/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
21/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
21/07/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA
"1a. FASE - ENDERROCAMENT I APARCAMENT
EN SUPERFÍCIE "LA VITRI" AL C. SANT
ANTONIA - C. SANT JOSEP"
21/07/2009 Llicència d'obres
21/07/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA
"PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA ZONA
DELS COMUNS I DEL PARC URBÀ DEL CANAL
DE CAN BASSA A MATABOSCH"
21/07/2009 APROVAR CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA "PLA
D’ACCESSIBILITAT. PROJECTE EXECUCIÓ FASE
PRIORITÀRIA. MÒDUL 3 AV. MONTSERRAT I
ALTRES"
21/07/2009 Decret horaris finalització activitats Festa Major
2009
21/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/77
21/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/78
21/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/80
21/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/99
21/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/104
21/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/79
20/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/76
20/07/2009 Aprovació factors de l’específic nòmina mes de
juliol de 2009
20/07/2009 Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina

DEPARTAMENT
Contractació
RRHH
RRHH
RRHH
RRHH
Recepció Espona
Benestar Social
Urbanisme
Intervenció
Benestar Social
Secretaria
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció

Urbanisme
Intervenció

Intervenció

Secretaria
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
RRHH
RRHH
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EXP.
MS RPF

DATA
20/07/2009

TAXA
20/07/2009
AIGUA
AVAL 1/2009 20/07/2009
1997/92
2009/66

20/07/2009
20/07/2009

2006/139

20/07/2009

2007/161

20/07/2009

TAXA
AIGUA
TAXA
CLAVEGUER
AM
TAXA
CLAVEGUER
AM
contr 27/09

20/07/2009
20/07/2009

CONCEPTE
juliol
MERCAT SETMANAL RENOVACIÓ PARADA
FIXA
APROVACIÓ PADRONS SUBMINISTRAMENT
AIGUA MUNICIPI, 1er. TRIMESTRE 2009
CONCESSIÓ AVAL A SPORT ASSISTANCE 2000,
S.L.
SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
PROVISIONAL D'APARCAMENT
SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL
APROVACIÓ PADRONS SUBMINISTRAMENT
AIGUA MUNICIPI, 2on. TRIMESTRE 2009
LIQUIDACIÓ TAXA CLAVEGUERAM 2on.
TRIMESTRE 2009

20/07/2009 LIQUIDACIÓ TAXA CLAVEGUERAM 1er.
TRIMESTRE 2009

20/07/2009 Desistiment adquisició vehicle Brigada Obres i
Serveis
AD-46/2009 17/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
158/09
17/07/2009 Llicència d'obres
MS PF
17/07/2009 MERCAT SETMANAL PARADA FIXA
A/-1/2009
17/07/2009 AUTORITZACIÓ DE DESPESA
AD-45/2009 17/07/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
ART / ALC / 17/07/2009 CASAMENT
009/09
2003/298
17/07/2009 SOL·LICITUD TARGETES PROVISIONALS
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
17/07/2009 Resolució acordant no interposar recurs apel·lació
judici 1250/2007
2003/187
17/07/2009 SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
2007/108
17/07/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
LA
17/07/2009 APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DEL CENTRE
CARRERA
D'ACCIÓ SOCIAL "LA CARRERA"
F/2009/103 17/07/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/103
1/200916/07/2009 Aprovar bases i convocatòria plaça tècnic de
Selecció
cultura
02/07-III
16/07/2009 Desistiment sol·licitud
2003/315
16/07/2009 SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT PER
A PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA
APARCAME 16/07/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA
NT "EL
"ENDERROCAMENT I APARCAMENT EN
SINDICAT"
SUPERFÍCIE "EL SINDICAT""

DEPARTAMENT
Urbanisme
Intervenció
Intervenció
Benestar Social
Benestar Social

Benestar Social
Benestar Social
Intervenció
Intervenció

Intervenció

Contractació
Intervenció
Urbanisme
Urbanisme
Intervenció
Intervenció
Alcaldia
Benestar Social

Secretaria
Benestar Social
Benestar Social
Urbanisme
Intervenció
RRHH
Activitats
Benestar Social
Intervenció
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EXP.
DATA
CONCEPTE
DEPARTAMENT
CRÈDIT LLT 16/07/2009 CONCERTACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI Intervenció
CCCL
PEL FINANÇAMENT D'INVERSIONS
166/2008
MITJANÇANT LA CAIXA DE CRÈDIT DE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
P/2009/75
15/07/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/75
Intervenció
15/07/2009 Canvi titularitat nínxol 127 2a. Oest-Central
Secretaria
AD-43/2009
AD-44/2009
10/08-III
27/07-III
P/2009/74
2008/141
2009/202

15/07/2009
15/07/2009
15/07/2009
15/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009
14/07/2009

8/2009

22/06/2009

H/2009/6

01/07/2009
01/07/2009

MS CP

10/07/2009

AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
Pròrroga Control
Pròrroga control
ORDRE DE PAGAMENT P/2009/74
SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC
SOL·LICITUD TRANSPORT ADAPTAT
SOL·LICITUD TARGETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚM.
8/2009 PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT
RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS H/2009/6
Compareixença ajuntament procediment abreujat
57/2002- I
MERCAT SETMANAL CANVI DE PARADA

Intervenció
Intervenció
Activitats
Activitats
Intervenció
Benestar Social
Benestar Social
Benestar Social

Intervenció
Intervenció
Secretaria
Urbanisme

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en el quadre
precedent.
4.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
•
•
•

Acta de la sessió ordinària del dia 7 de setembre de 2009
Acta de la sessió ordinària del dia 14 de setembre de 2009
Acta de la sessió ordinària del dia 22 de setembre de 2009

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
4.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
4.3.1

Decret de data 31 de juliol de 2009:

Primer.- DELEGAR en el primer Tinent d’Alcalde, Sr. Lluís Bassas i Portús, les tasques pròpies de
l’Alcaldia i de la presidència del Patronat de la Ràdio Municipal, des del dia 31 d’agost fins el 19 de setembre
de 2009, ambdós inclosos.
Segon.- DONAR COMPTE de la present Resolució en la propera sessió que celebri el plenari municipal.
Tercer.- NOTIFICAR-LA a les persones interessades i PUBLICAR-LA al Butlletí Oficial de la
Província.
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
4.3.2 Decret de data 11 d’agost de 2009:
Modificació de crèdits núm. 11/2009.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

204-721-6250000 Mobiliari i estris. Centre de
Formació

Proposta
de baixa
4.283,00 €

9.000,00 €

Totals baixes de crèdits: ...

Consignació
definitiva
4.717,00 €

4.283,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

204-721-6330000 Adequació maquinària i altres
instal·lacions.
Promoció
econòmica

0,00 €

Totals altes de crèdits: ...

Proposta
d’alta
4.283,00 €

Consignació
definitiva
4.283,00 €

4.283,00 €

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
4.3.3 Decret de data 20 d’agost de 2009:
Modificació de crèdits núm. 12/2009.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta
de baixa

Consignació
definitiva

206-121-120.00.00

Retribucions
bàsiques
funcionaris administració
general

150.049,55€

1.516,74€

148.532,81€

206-121-121.00.00

Retribucions
Complementaries
funcionaris administració
general.

210.907,90€

1.897,21€

209.010,69€

206-611-120.00.00

Retribucions
funcionaris
econòmics

73.565,13

1.157,82€

72.407,31€

206-611-121.00.00

Retribucions
complementàries
funcionaris
serveis
econòmics.

122.922,99€

2.569,43€

120.353,56€

bàsiques
serveis
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Totals baixes de crèdits ...........................

7.141,20€

Consignació de despeses amb crèdits en alta

Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

206-451-131.00.00

Retribucions
personal
laboral temporal cultura.

37.391,02€

5.117,04€

42.508,06€

101-314-160.00.00

Assegurança
personal cultura.

social

52.057,60€

1.603,17€

53.660,77€

206-463-130.00.00

Retribucions
personal
laboral fix informació i
atenció ciutadà.

29.634,94€

321,00€

29.955,94€

207-314-160.00.00

Assegurança social del
personal d’informació.

9.345,06€

99,99€

9.445,05€

Totals altes de crèdits ...........................

7.141,20€

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
4.3.3 Decret de data 31 de juliol de 2009:
Primer. Nomenar amb caràcter de màxima urgència funcionària interina, Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent
de la policia local, la sra Sònia Requena López per tal de substituir la compactació de la
jornada per reducció d’un terç de la jornada que realitzarà el sr. Augusto Herrero Uña per
atendre un menor d’un any, amb efectes a partir del dia 4 d’agost de 2009.
Segon. La nomenada té 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’aquest nomenament 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.
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
4.4 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.
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits relacionats en aquest apartat.
5/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSERRAT AYATS:
5.1
El primer són unes preguntes que tenen relació amb els xàfecs que s’han produït aquest
estiu. És evident que a Torelló tenim problemes de clavegueram; això ja ha sortit en
diverses ocasions en aquest ple. L’any 2006 vàrem destinar una partida important a un Pla
director del clavegueram; és evident, també, que aquest estiu va fer un ruixat
segurament excepcional, però n’hi ha hagut d’altres en diferents moments i tal com
evoluciona el canvi climàtic, això es preveu que vagi en augment.
Si mirem les zones on hi ha hagut problemes aquest estiu, són ben diverses: des de les
escaletes de l’estació, des de la plaça dels Països Catalans, des del pas d’aquesta Plaça
dels Països Catalans a l’altra banda de l’estació, a la ronda del Puig, a l’avinguda del
Ferrocarril, al carrer Manlleu –evidentment- al carrer Sant Bartomeu, al carrer Sant Miquel,
on va fer aquella inundació, ... això –insisteixo- tant va passar aquell dia d’agost en què
va caure un xàfec important de pocs litres en poca estona, com en altres moments
durant l’estiu.
Una mica el que voldríem saber és quina diagnosi s’ha fet des de l’equip de govern i
quina és la valoració, en el sentit de dir: tenim clar d’on venen els problemes i quines són
les actuacions que es preveuen per solucionar-ho. Nosaltres pensem que hi ha temes de
manteniment i neteja d’embornals; hi ha temes com el de l’estació, que ja se’n ha parlat
en aquest ple en diverses ocasions i que veiem que no se soluciona; no tenim clar si RENFE
està complint la seva responsabilitat en la neteja, perquè la zona de l’avinguda del
Ferrocarril realment també era bastant lamentable veure com baixava l’aigua per tot
arreu i, sobretot, què s’ha fet del Pla director, o què es pensa fer.

Respon el sr. Jaume Vivet: Aquest estiu hi ha hagut dos moments puntuals de molta pluja.
Un dels problemes és a l’altra banda de l’estació, perquè faltava el permís de RENFE –penso
que ja el tenen- per poder travessar el col·lector cap a baixa.
Al carrer Manlleu, el que s’ha fet venir unes càmeres, que van passar pel col·lector i estem
esperant l’informe sobre el que s’ha de fer; de totes maneres, demà, en un punt concret ja s’hi
farà un forat, perquè sembla que hi ha un tap.
Pel demés, va ser una pluja excepcional i tot i així, estem fent trams nous; per exemple, al
carrer Bonavista s’està fent un bon tros nou, perquè quan plou molt, no hi ha embornals i tot
anava a parar a baix. Estem fent tot el que podem.
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Sra. Montse Ayats: I sobre el pla director que es va fer en el seu moment? Quines
actuacions es preveien?

Sr. Miquel Franch: El pla director, som dels pocs ajuntaments de la comarca que el tenim;
penso que es va fer un molt bon treball. En el seu moment es va adjudicar a SOREA i ara, en
les converses que estem mantenint amb SOREA arran del tema de la potabilitzadora d’Osona
nord, els hem proposat que ens gestionin tot el tema de clavegueram, per diverses raons: en
primer lloc, és bo que no diversifiquem en moltes empreses en el moment de tractar temes
que van una mica lligats; té sentit –i penso que no hi ha cap aspecte negatiu, perquè SOREA
està portant tot el tema de l’aigua de Torelló molt bé- i, si ho recordeu, fa dos anys que ja
vàrem lligar la taxa per clavegueram amb el consum d’aigua. Ens sembla que ho hauria de
gestionar SOREA i així els ho hem plantejat i s’ho estan estudiant i ens agradaria que ens
facin una proposta per definir quines haurien de ser les prioritats, en quins llocs hi ha
dificultats, ... com a tots els municipis, les coses canvien i a vegades fas unes previsions que
després són altres; per exemple: el pla de clavegueram està fet en el sentit que les tres
urbanitzacions que a Torelló estan totalment aturades en aquests moments –el Castell I, el
Castell II i La Creu I, i també La Creu II- i es preveien uns consums i també es preveia que el
clavegueram admetria uns metres cúbics d’aigua i en aquestes urbanitzacions hi ha separatius;
és un tema que no s’havia fet a Torelló, però des de l’any 2004 és obligatori (aigua de pluja, de
teulada i de carrer, que va directament a una claveguera que aboca directament al riu; la
resta, va a una altra claveguera, que aboca al col·lector i el col·lector va a la depuradora, a
l’EDAR de Torelló).
Ens agradaria lligar les inversions que hem de fer en l’aigua, també amb el clavegueram, perquè
l’aigua passa pel clavegueram. Han dit que ho estudiarien i quan ens donin resposta i ens diguin
el cost que pot tenir, prendrem una decisió.
Sra. Montse Ayats: Per tant, de les preguntes que he fet, entenc que el col·lector a les
escaletes de l’estació tenia a veure amb un tema d’uns permisos i, per tant, entenc que
se solucionarà?

Sr. Jaume Vivet: Aquesta obra està per començar. És una obra inclosa, crec, al Castell II i
està pendent de l’autorització de RENFE per connectar a la xarxa de l’altre costat de
l’estació.
Sr. Lluís Bassas: Està fet un tros, però no està feta la connexió d’una banda a l’altra.
Sra. Montse Ayats: Però en tot cas, és un tema que es pot solucionar. Em sembla
especialment preocupant això que heu dit del carrer Manlleu; si és un tap, entenc que és
una qüestió de manteniment; crec que hem de vetllar per tal que no torni a passar. Jo
crec que no estem parlant de fets puntuals, que això s’anirà repetint i la prova és que hi
van havent plogudes curtes, però intenses i, per tant, crec que hem de treballar, perquè
no tornin a passar casos com els que han passat aquest estiu.
I un altre tema que jo demanava, fa referència a l’avinguda del ferrocarril i tota aquella
zona on baixava aigua per tot arreu. RENFE no té cap responsabilitat en manteniments
dels vorals, ... per evitar que l’aigua d’aquella zona baixa cap al centre de la població?
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Sr. Lluís Bassas: RENFE no crec que tingui res a veure; el que han de fer és deixar travessar
tranquil·lament per sota, per poder passar l’aigua d’una banda a l’altra, perquè és evident que
ha d’anar aquí baix.
Sra. Montse Ayats: Però realment l’aigua que baixava d’allà és bastant considerable com
per engolir-la tota.

Sr. Miquel Franch: No oblidem que aquestes situacions es donen malauradament amb
caràcter molt puntual, perquè hi ha una pluja molt intensa en poca estona i a vegades és molt
difícil poder trobar el sistema per evitar aquests problemes; jo conec ajuntaments que ho
tenen millor que nosaltres i també s’hi troben amb inundacions d’aquestes. La idea és anar
solucionant els problemes que hi ha... el tap que deia en Santi (Jaume Vivet) no és pas per
manca de neteja.
Sra. Montse Ayats: Jo entenc les dificultats d’una pluja intensa en poca estona, però jo
insisteixo que tot allò que puguem fer per evitar que tornin a passar situacions com
aquestes, entenc que ens toca com Ajuntament.
5.2
La segona pregunta té a veure amb la ronda del Puig: en un ple passat, comentàvem
que els passos elevats situats a la ronda del Puig tenen molts problemes: són molt alts; des
del començament tenen dèficits importants, com és el cas de l’últim que hi ha baixant i
que et porta sobre la tapa d’una claveguera; se’ns ha anat dient que se solucionarà,
però de moment no hem vist cap canvi. Voldria saber si hi ha una data concreta prevista
per solucionar-ho.

Respon el Sr. Jaume Vivet: Aquests passos de vianants elevats, per dir-ho d’alguna manera,
es va mirar la possibilitat de moure’ls; és molt complicat moure’ls i ens van dir que s’havia de
treure tot i fer-ho del tot nou; nosaltres proposàvem allargar-ho una mica i ens van dir que no
és possible, que s’hauria d’arrancar tot. El que si que es va arreglar era la tapa de clavegueram,
que quan passaves per sobre ballava; fa un parell de mesos que es va arreglar i ja no balla.
Sra. Montse Ayats: Per tant, l’única solució és aquesta?

Sr. Jaume Vivet: De moment, no està previst tocar-los.

5.3
I la tercera i última és un prec que té a veure amb les ordenances fiscals; se suposa que
s’hi està treballant i que les haurem d’aprovar en aquest mes d’octubre.
L’Alcalde, en una reunió de la setmana passada parlava que es procuraria recollir el
tema de la modificació de la taxa d’aigua que havíem presentat com a grup, des
d’Iniciativa Ciutadans del Ges en altres plens i en altres ocasions d’ordenances, per
premiar l’estalvi d’aigua i, en la mateixa línia, voldríem demanar que es recollís la igualtat
de condicions de les famílies monoparentals amb les famílies nombroses. Ho hem tret en
diversos plens i en diverses ocasions i ens sembla que tenint en compte que demà
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s’aprovarà un desplegament de la Llei de suport a les famílies que, entre d’altres, amplia
el reconeixement a aquestes famílies, a les monoparentals, entenem que ara si,
l’Ajuntament de Torelló, no tindrà –esperem-ho- inconvenient en incloure-les en igualtat
de condicions que les famílies nombroses.

Respon el Sr. Miquel Franch: És evident que demà el govern aprova unes modificacions pel
que fa a equiparació de famílies monoparentals amb famílies nombroses.
Sr. Pere Galobardes: Aquest any a les ordenances ho incorporarem. Estem estudiant com, les
bonificacions a famílies monoparentals a l’estil de les bonificacions a famílies nombroses.

SR. ALBERT SOLDEVILA:
5.4
És un prec sobre les voreres del carrer Espona, on hi ha els plataners. Ja fa temps que
l’Ajuntament hi va fer una actuació i va tallar alguns dels plataners, perquè les arrels
aixecaven les voreres, però no es va fer cap actuació a les voreres i segueixen aixecades.
Hi ha alguns veïns de la zona que es queixen, perquè hi ha quatre o cinc punts en aquell
tram de vorera, que estan aixecats i hi ha gent que s’hi entrebanca.

Respon el Sr. Jaume Vivet: A quin tros?
Sr. Albert Soldevila: per l’entrada on hi ha els plataners, on els avis juguen a petanca.

Respon el Sr. Jaume Vivet: És que a Can Carré també hi ha un tros que està bastant
malament i s’ha de fer.
Sr. Albert Soldevila: És el tros de vorera del davant de les cases unifamiliars. L’Ajuntament
ja hi va fer una actuació; es van tallar els plataners, perquè aixecaven la vorera, però no
es va arreglar la vorera.

Respon el Sr. Jaume Vivet: En prenc nota i ho miraré.
SR. LLUÍS SABATÉS:
5.5
Com que en el passat ple va sortir el tema de si s’havia rebut resposta a les al·legacions
per la incineradora; finalment crec que el dia 16 de setembre l’Ajuntament de Sant Pere
ja ha presentat la resposta a questes al·legacions; se’ns ha convocat a una reunió per
demà, dimarts –si no ho tinc mal entès- però el termini per respondre crec que són 10 dies
només, des del 16 i, per tant, tenim temps fins el dia 30 –si tampoc ho tinc mal entès-.
Suposo que ja hi heu estat treballant, perquè la documentació a nosaltres ens va arribar
bastant tard i tampoc tindrem massa temps per poder-la treballar.
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Respon el Sr. Marc Fontserè: Tens raó que hi ha molt poc temps; només donen deu dies
laborables; de totes maneres, et deus haver confós amb la data: va sortir de Sant Pere el dia
16, però va entrar a l’Ajuntament de Torelló el dia 22. És cert que et va arribar tard, perquè
et va arribar el 24, però és molt tard des del 16, però no tant des del 22. Tenim algun dia més
i per això, de seguida que va arribar es va fixar aquesta reunió tan ràpida i poc flexible.
La postura que jo tinc, com que sempre hem adoptat postures el màxim unitàries possible, si
més no ens hem reunit i jo crec que ho hem de deixar per demà i llavors parlar-ne. La postura
de l’equip de govern no ha canviat, però hem de veure què s’hi pot fer, analitzar exactament
què ens han dit i decidir quines mesures prenem, si és que hem de prendre’n.
Sr. Lluís Sabatés: De totes maneres, com que és un tema bastant legal, no sé si vindrà
algun tècnic per poder-nos assessorar una mica en els tràmits o els plantejaments que
tenim si poden ser viables o no.
SR. JORDI CASALS:
5.6
Ara fa poc que hem aprovat l’acceptació de la subvenció pel Pla de barris; hi ha alguns
projectes inicialment inclosos que no hi han entrat. Voldríem saber des d’Esquerra si
aquests projectes que han quedat exclosos, si l’equip de govern té planificat portar-los a
terme o no, al marge del pla de barris.

Respon el Sr. Lluís Bassas: Dels projectes exclosos, hi ha el tema de les piscines, per un
cantó, que era un tema important, i tota la zona esportiva. Les piscines, en principi, està
previst, i estem en contactes amb Sport Assistance que és l’empresa que gestiona la piscina
coberta, per la possibilitat que ells puguin, o fer-ho de manera conjunta, la gestió i la reforma
si és que s’hi ha de fer alguna millora, perquè sembla que algun dels vasos està molt fotut. Una
mica, la línia seria aquesta i hem d’acabar de veure com funcionarà.
En quant a la gespa artificial del camp de futbol, està posat en el Fons Estatal d’Inversió que
sortirà per l’any vinent i que ens toca un milió i escaig d’euros. Hi havia tres o quatre
projectes, que encara no s’han acabat de decidir, però un d’ells pensàvem que podia ser la
gespa artificial, tenint en compte que és una qüestió ecològica, per a un estalvi de reg, posarhi plaques solars i fer una mica la reforma del camp de futbol en si.
Sr. Miquel Franch: En aquests moments, l’Àrea d’esports de la Diputació ens està elaborant
el projecte, amb uns criteris que hem donat des de l’Ajuntament i confiem que
aproximadament en un mes i escaig tindrem una memòria valorativa, posteriorment un
projecte, que ens ha de servir de guia per prendre la decisió de presentar-lo al fons Estatal
d’Inversió del 2010.
Voldríem que no fos únicament la gespa –com ha explicat en Lluís- i penso que en les
instal·lacions esportives, el camp de futbol concretament hauríem d’actuar-hi en més aspectes
i ho estem estudiant.
Sr. Jordi Casals: Des d’Esquerra ho celebrem. En les converses de quan estàvem treballant
en l’elaboració del Pla de barris, era amb la voluntat de treballar i planificar, també al
marge del pla de barris; ja es veia que aquestes actuacions eren importants quan es va
treballar. Espero que es pugui fer un projecte i que pugui entrar en un FEIL, aquest Fons
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d’Inversió, si la línia estratègica és de temes mediambientals; esperem que s’hi pugui
incloure i poder donar resposta a aquesta necessitat de Torelló.
5.7
En altres moments, des d’Esquerra, hem mostrat la nostra preocupació i el nostre interès
per les polítiques de promoció econòmica i a més en la situació en què estem creiem
que és una línia a treballar bàsica i absolutament necessària. Tenim nous reptes:
segurament es necessiten noves respostes; sona que hi ha reformulacions a l’hora de
treballar a nivell de la Diputació; de treballar amb el territori, que afecta els pactes
territorials, el tracte amb els interlocutors en el territori; un cas, podria ser el consorci de la
Vall del Ges, Orís i el Bisaura i altres de la comarca.
En la situació actual que vivim ens hem dotat d’alguna eina nova, com pot ser la taula
de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, que vàrem demanar i va semblar que agafava el
compromís en Lluís Bassas de poder fer un seguiment del que s’hi treballava i que
nosaltres també poguéssim fer aquestes aportacions, però no n’he sabut res més;
entenem que s’hi deu haver treballat i alguna cosa es deu haver fet, sobretot per la
voluntat que es va mostrar que en aquesta taula s’hi anés a treballar i a buscar solucions i
no només que fos una pantomima per fer una nota de premsa i potser, amb una mica de
sort alguna foto. Estem esperant aquesta reunió i a veure com podem col·laborar
humilment per la nostra part.
En una de les reunions de Gestiomat, vàrem comentar en aquest ple quin era el
plantejament de futur que tindria Gestiomat, les polítiques de promoció econòmica a
Torelló; vàrem demanar al regidor marc Fontserè. La resposta no va ser molt clara, suposo
que és, perquè s’estava valorant quina ha de ser l’aporta estratègica: si es crea una
regidoria de promoció econòmica –com a vegades s’ha apuntat- o no.
Amb tot això, el que vull dir és que potser caldria –i donaríem la forma de prec a aquesta
intervenció- d’asseure’ns els diferents grups i poder parlar d’aquests temes, de les diferents
línies estratègiques que hi ha en promoció econòmica, com utilitzem les eines i, si hi ha
una reformulació, ja vingui d’altres administracions superiors o vingui del mateix territori i
que s’hagin de tenir contactes amb altres agents, com pot ser IMPEVIC o l’OPE de
Manlleu o algun altre consorci de la comarca, com el del Lluçanès, poder-hi participar i
aportar-hi la nostra.
Aquesta seria la intervenció en forma de prec i amb això no voldria que ara es repetís
què s’està fent actualment des de Gestiomat, que ja s’ha explicat altres vegades, si no,
més aviat, com plantegem i com trobem un punt d’arrancada de poder treballar de
cara al futur.

Respon el Sr. Marc Fontserè: És un prec. T’agraeixo aquest prec, Jordi i l’agafo i la idea és
que ens reunim, no només amb tu, si no tots els grups de l’Ajuntament i us explicaré una mica
el que s’està fent i que pugueu aportar-hi el vostre granet de sorra.
Gràcies pel prec.
Sr. Lluís Bassas: En relació al tema de la taula de crisi, suposo que demà, que hi ha reunió del
consorci, es posarà sobre la taula, perquè això va sortir dins de l’àmbit del consorci de la Vall
del Ges i aprofitarem per veure si es desperta; hi va haver una actuació que es va fer alguna
cosa des de Sant Pere, però llavors no se’n ha parlat més, és cert! i jo crec que demà pot ser
una bona ocasió per veure com està tot.
6/ INFORMACIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
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6.1
Mirarem que aquest mes es puguin contractar les 13 persones que ens han atorgat a
Torelló per plans d’ocupació. Avui em sembla que ens han aprovat una modificació de
pressupost i, per tant, en quinze dies ja es podrà procedir a la seva contractació. Ja ens
han penjat les ofertes a l’OTG; estem rebent currículums. Recordo que els criteris són estar
a l’atur, no cobrar cap prestació i esperem que al llarg d’aquest mes puguem anar
incorporant gent.
SRA. FLORA VILALTA:
6.2
Informar-vos i aprofitar per convidar-vos que el proper dissabte, dia 3 d’octubre, de 10 a
12, darrere del pavelló, farem la festa “Respecte al medi” amb les escoles i amb tots els
representants de la Xarxa Educativa. El motiu és la cloenda del treball que s’ha portat a
terme durant el curs passat, sobre el valor del respecte i que vàrem quedar que faríem
aquesta festa.
Hi esteu tots convidats, dissabte, de 10 a 12, darrere del pavelló.
SR. DAVID FORCADA:
6.3
Més que una informació és un recordatori: ja vàreu rebre el tríptic dels 36 habitatges del
carrer Comte Borrell; hi ha el termini d’inscripcions obert; les inscripcions estan anant bé i
plantejarem més endavant fer una jornada de portes obertes a tota la gent que ha fet la
preinscripció i a tots els que vulguin venir, però ja us ho farem saber quan tinguem un dia
concret.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
6.4
Dir-vos que demà a les 12 del migdia presentem el circuit contra la violència masclista.
Suposo que ja ho heu rebut. Esteu tots convidats i vindrà tota la gent que ha participat en
fer aquest circuit, des dels Mossos, policia, ...
SR. MIQUEL FRANCH:
6.5
Jo volia donar una informació. Tothom sap perfectament la situació de crisi econòmica
amb què ens trobem en aquests moments, afectant tot tipus d’activitat, sigui laboral o no
laboral. També afecta, com molt bé ja s’està veient últimament, als ajuntaments. Per
exemple, ens consta que hi ha ajuntaments, en aquests moments, a la comarca, que
s’estan replantejant totes les inversions que han de fer, s’estan replantejant la seva
situació, tant en recursos pel que fa al capítol I de personal, també al capítol II de
despesa corrent i al de transferències institucionals.
Des de fa uns mesos, en Pere Galobardes està treballant aquests temes i ens adonem
que la situació no serà gaire favorable; ja no ho és en aquests moments. Per donar-vos
quatre dades: la previsió d’ingressos de l’any 2010, segurament ens baixarà
aproximadament entre 1.000.000 i 1.150.000 euros. Això bàsicament és degut a quatre
ingressos importantíssims que tenen els ajuntaments: un és per activitats econòmiques,
l’IAE, que tindrà una baixada important; plus vàlues, que ja estem notant una baixada
bastant important aquest any i l’any vinent encara ho serà més; l’impost sobre
construccions, que està anant molt malament i ja tenim confirmat que de transferències
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de l’Estat, aproximadament rebrem uns 300.000 € menys. Això representa aquest milió o
milió cent cinquanta mil euros aproximadament. Cal –i esperem- saber exactament les
transferències de la Generalitat, però ja han anunciat que baixaran; no sabem el
percentatge –suposo que ens informaran molt aviat- i, per això diem les xifres que he dit.
Des de l’Ajuntament, tenint en compte aquesta situació, ens sembla que hem de prendre
decisions, decisions importants i que afectin el mínim possible a totes les ciutadanes i
ciutadans del nostre municipi. En aquest sentit estem treballant en el capítol 1, que és el
capítol de personal; per descomptat que no hi haurà cap contractació l’any 2010 i estem
revisant un seguit de serveis per veure si estan adequats o compensats amb les persones
que hi estan treballant. Abans en Pere ha respost a la Montse Ayats una pregunta, que és
important; la previsió de la contractació d’un T.A.G. és a 1 de gener de 2009; hem estat
esperant, però no podem esperar més i hem de procedir a la seva contractació dins
d’aquest any 2009.
El capítol 2, que és de despesa corrent, també estem estudiant regidoria per regidoria i
partida per partida, per mirar si es pot ajustar alguna cosa i també estem mirant el capítol
4 si es pot ajustar alguna cosa i evidentment estem treballant ja en un pressupost
d’inversions de cara a l’any vinent per trobar-hi un equilibri positiu, és a dir, mirar de fer
alguna cosa sense que hi hagi molts problemes econòmics.
Nosaltres, el que no farem a l’Ajuntament de Torelló, és el que ja estan fent alguns
ajuntaments i que és suprimir serveis; estem treballant, perquè no sigui necessari suprimir
cap servei municipal; ens sembla que podrem mirar que sigui així.
La resta d’ingressos els veiem estables, exceptuant els que hem comentat i l’altre factor
importantíssim són les ordenances fiscals: nosaltres creiem que la situació aquesta es
podria solucionar aplicant augments, però no és l’interès de l’equip de govern. Estem
estudiant què es farà amb l’IBI. Nosaltres tindrem acabada una proposta segurament
d’aquí a un parell de setmanes. Altres despeses també estem mirant quin tractament s’hi
ha de donar, però volem que els augments siguin els mínims possibles. En taxes, com hem
fet sempre en aquest Ajuntament, intentarem buscar l’equilibri entre el cost del servei
amb el que paguen els ciutadans –de fet aquest Ajuntament ja fa temps que ho està
fent-; posaré un exemple: hi ha ajuntaments que no apliquen el cost que té la recollida
de deixalles al rebut del ciutadà i, en canvi, ingressos que els venen per altres conceptes,
serveixen per subvencionar aquest rebut de deixalles. Sortosament a Torelló s’ha pogut
equilibrar i penso que és molt positiu.
Per tant, estem treballant seriosament en aquest tema; quan tinguem alguna cosa
avançada ja ho comunicarem; si hi ha algun grup o algun regidor que vulgui plantejar
alguna proposta o alguna qüestió, estem evidentment oberts a estudiar-ho, però si que
està clar que els ingressos –no estic parlant de l’Ajuntament de Torelló únicament; parlo
d’ajuntaments de la comarcal de tot Catalunya i de més lluny- minvaran i també a la
resta d’ajuntaments. L’IBI no l’havia esmentat; estàvem acostumats que cada any pujava
l’IBI pel gran “bum” de la construcció que feia que cada any hi hagués de 80 a 100 altes i
ara no n’hi ha d’altes i, per tant, els ingressos són inferiors. Tots els ajuntaments tenen
problemes amb l’IBI, amb l’IAE, perquè hi ha tancaments d’empreses, hi ha empreses que
han canviat d’ubicació, impost sobre construccions,... si us fixeu a Torelló les grues que es
veuen, les activitats en el sector de la construcció és obra pública, habitatges de
promoció pública, les promocions que està fent l’Ajuntament –per cert, ara n’ha
començat una altra i ja són quatre!-; les actuacions que estem fent en diferents
equipaments públics i, per exemple, el tema d’educació és importantíssim i les
actuacions que estem fent en dues escoles, que ja estan acabades i, si no hi ha res de
nou, abans d’acabar aquest any, coneixerem l’empresa que construirà el nou IES que
serà escola institut Marta Mata i això també és molt positiu per Torelló.
No renunciem a un seguit d’actuacions que teníem plantejades en aquest pressupost, de
tirar-les endavant, ni molt menys! Per exemple, La Carrera ho tirarem endavant; estem
pendents que ens notifiquin el possible ajut econòmic que rebrem del Pla Únic d’Obres i
Serveis. Museu de la torneria: estem pendents que el departament de cultura ens faci els
traspassos dels recursos econòmics i, per tant, també tirarem endavant. La Cooperativa:
és una de les activitats importants que des de l’àmbit que abans deia en Jordi, la
promoció econòmica, ho hem presentat al FEDER, Eix 1 que ha de rebre subvenció de
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dues institucions, Generalitat i Diputació; hi estem en contacte per intentar que ens arribin
els recursos i estem absolutament convençuts que ho tirarem endavant.
I hi ha un altre tema que nosaltres valorem molt important i ha estat, penso, una bona
feina dels que han fet els grups municipals, que és el pla de barris. Ens l’han donat en un
moment en què tots els projectes que hi tenim seria impensable tirar-los endavant sense
rebre el 50% del seu import, en total, quatre milions i escaig d’euros i, a més, la planificació
d’actuació d’aquests projectes penso que està molt ben feta i de mica en mica s’aniran
fent. Per tant, penso que és un avantatge que tenim i treballarem amb molt interès i
estudiant-ho molt, de tal manera que ens permeti no deixar de fer cap dels serveis que
estem donant i també que aquesta situació de crisi que ja afecta de manera molt
directa molts ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, no els torni a afectar amb un
increment d’impostos i taxes al nostre Ajuntament.
Realment ens ha preocupat alguna informació que està arribant, com és que algun
ajuntament de la comarca que ja ha plantejat un E.R.O.; deien veure que tenen
quantitat de problemes; no és el cas de l’Ajuntament de Torelló. I ens consta que hi ha
altres ajuntaments de la comarca que han realitzat consultes per saber com poden
plantejar un E.R.O. temporal. No estic explicant res de nou; crec que tothom és
plenament conscient i a Torelló, jo diria que la prudència i el treball que s’ha fet en
aquests anys, ens ajuda en el tema inversions que plantejava abans –pla de barris i altres
actuacions-; per què? Perquè l’endeutament de l’Ajuntament no és molt alt; per tant,
l’Ajuntament té capacitat per realitzar tot un seguit d’inversions al municipi i evidentment
que aquestes inversions s’han de pagar i, per tant, hem de tenir en despesa corrent els
recursos suficients per poder-ho pagar.
Jo volia donar aquest missatge d’optimisme: que tenim 22 projectes en aquests moments
subvencionats al 50% en llei de barris; tenim 2 projectes més pels quals també rebrem
subvenció, algun en un 33%, altres en un 50% i, fins i tot, n’hi ha un que ens agradaria
poder arribar al 75% de subvenció. De seguida que ens arribi la confirmació d’aquestes
subvencions, nosaltres licitarem aquests projectes per tirar-los endavant. També hem de
vigilar molt, perquè de cara a l’any vinent, l’Ajuntament oferirà uns serveis sous. A
vegades no és tant important el cost econòmic que representa la construcció d’un nou
equipament o d’un nou servei, si no que el més important és el manteniment: els
professionals que hi treballaran, els subministraments, ... i l’objectiu de l’Ajuntament per
l’any vinent, és posar en funcionament la llar d’infants La Cabanya, en què l’Ajuntament
haurem de fer una aportació bastant important i que hem de tenir en compte.
També cal dir que els números que estem fent no afectarien de cap manera a dues
regidories que ja han tingut prioritat aquest any i que són la d’educació i la de benestar
social. L’equip de govern entenem que pel que fa a polítiques socials mirarem de tenir
tots els recursos necessaris per poder atendre al màxim tota la població.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

