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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 26 D’OCTUBRE DE 2009:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
10/2009
ordinari
26 d’octubre de 2009
de les 20:00 a les 22:09
Sala de plens de la casa de la vila
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David Forcada i Rifà
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Manel Romans i Sánchez
Jordi Casals i Prat
Lluís Sabatés i Padrós
Albert Soldevila i Boixader
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Secretària:
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M. Carme Urgell i Barris
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 9/2009,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 28 de setembre de 2009.

3

2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA,
RÈGIM INTERN I SEGURETAT:
2.1.- MOCIÓ DE SUPORT A LES CONSULTES POPULARS SOBRE LA INDEPENDÈNCIA QUE ES
FACIN ALS MUNICIPIS DE LA VALL DEL GES, QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERCAM I D’ICV-CdG:
PROPOSTA:
El passat dia 13 de setembre els ciutadans d’Arenys de Munt (Maresme) van poder
participar en una consulta popular per la independència, fet que es produïa per primera
vegada en un municipi dels Països Catalans.
A diferència del que passa en altres països on aquest tipus de consultes són un fet
habitual, aquí l’estat espanyol va posar-hi tot un seguit d’obstacles a través de les seves
institucions, d’una banda prohibint la col·laboració del govern municipal amb l’entitat
convocant, i de l’altra banda autoritzant una manifestació falangista per al mateix dia de
la consulta.
Tot i això, la consulta es va celebrar en un clima festiu i sense cap tipus d’incidència, la
qual cosa demostra el grau de maduresa de la societat catalana i fa bons els postulats
que alguns defensem que la ciutadania de Catalunya té assumit el dret a decidir i que
l’exercici d’aquest dret no ha de comportar cap tipus de conflictivitat social, malgrat el
que es pregona en determinats sectors.
Vist, doncs que aquesta experiència ha resultat reeixida bàsicament per dos factors molt
importants, primer, la implicació de les entitats cíviques i socials i segon, la complicitat i la
unitat de la majoria de les forces polítiques presents al consistori arenyenc, pensem que
cal continuar aquest procés de consultes populars en altres municipis catalans. Per això la
Comissió 11 de setembre de la Vall del Ges, amb l’afany de donar a la ciutadania
l’oportunitat d’expressar-se lliurement sobre aquest tema, pretén convocar consultes
populars sobre la independència del nostre país a Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant
Pere de Torelló procurant incorporar el màxim de suports possibles a tots els nivells (cívic,
social i polític).
Malgrat que els governs locals no podem convocar consultes populars sobre matèries
que sobrepassin l’àmbit de les competències municipals, és evident que no podem restar
al marge de temes que són d’interès general per a la població, tal com hem fet els
ajuntaments durant molts anys en moltes matèries que no eren de competència
municipal.
Entenem també que mentre el Parlament està tramitant la Llei de consultes populars per
via del referèndum el mecanisme de les consultes populars convocades per entitats
cíviques i socials amb el suport dels ajuntaments és el camí a seguir.
Atès tot l’exposat anteriorment i vist el dictamen favorable de la comissió informativa
d’Hisenda i plans estratègics de desenvolupament, de règim intern i de seguretat; a
proposta de la Comissió 11 de setembre de la Vall del Ges i dels grups municipals d’ERCAM i d’ICV-CdG, es proposa al ple, l’adopció dels acords que segueixen:
Primer.- Felicitar els ciutadans i els representants municipals d’Arenys de Munt per la
demostració de civisme i democràcia participativa que ens han ofert, convertint una
consulta popular en una festa i demostrant que exercir el dret a decidir és possible.
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Segon.- Donar suport quan es donin les condicions necessàries i hi hagi suficient consens
social i polític dels partits amb representació a l’Ajuntament, a les iniciatives que sorgeixin
des de les entitats cíviques locals per la celebració de consultes populars per la
independència.
Tercer.- Instar l’associació de càrrecs electes Decidim.cat perquè estableixi una
estratègia conjunta i coordinada, juntament amb entitats de la societat civil, que permeti
una acció o accions simultànies a diferents municipis dels Països Catalans.
Quart.- Fer arribar aquest acord al President del Parlament de Catalunya, al de les Illes
Balears i del País Valencià, a l’Ajuntament d’Arenys de Munt, als portaveus dels diferents
grups amb representació a la cambra, i a les entitats 11 de setembre de la Vall del Ges i
Decidim.cat.
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH: Abans de procedir a la votació, donaré la paraula als portaveus de
tots els grups municipals.
SRA. MONTSE AYATS: D’entrada, dir que seria més correcte que l’enunciat d’aquesta
moció digués el que diu més avall, que és el que vàrem redactar els dos grups i que
textualment diu: “a proposta de la Comissió 11 de setembre, els grups municipals
d’Esquerra-AM i Iniciativa ciutadans del ges...” Per què és important aquest matís? Perquè
aquesta moció la va fer arribar a l’Ajuntament i va demanar que s’elevés al ple, la
Comissió 11 de setembre; ni el grup d’Esquerra, ni el d’Iniciativa som els responsables de la
moció; només som els mitjancers que hem permès que aquesta moció es discuteixi avui
aquí. El fet que la Comissió 11 de setembre no tingués estatuts i no estigués registrada a
Torelló, va fer que calgués que fossin els grups polítics –com ens havia demanat la
comissió- els que ho portéssim al ple.
Per això, dimarts, dia 13 d’aquest mes d’octubre, després de la Junta de Govern, el darrer
dia que teníem per incloure els temes a l’ordre del dia de les comissions, vàrem proposar
presentar de manera unitària, amb el suport de tots els partits representats a l’Ajuntament,
la moció que la Comissió ens havia fet arribar, però finalment, només Esquerra i nosaltres
ens hi vàrem avenir.
Perquè és important aclarir tot això? Perquè és just que s’emportin els mèrits els que han
fet la feina, i per deixar clar que les declaracions que han aparegut avui a la premsa, no
tenen raó de ser.
Dit això, des d’Iniciativa ciutadans del Ges, pensem que es tracta d’una moció que ja
s’ha aprovat a altres municipis de la Vall del Ges on, com bé sabem els consistoris polítics
són de colors diversos. També pensem que es tracta d’una moció que no parla de si el
nostre país ha de ser independent o no, si no que reivindica el dret a decidir, el dret a
l’autodeterminació, un dret sovint oblidat, malgrat està reconegut per les Nacions Unides.
D’altra banda, des d’aquest Ajuntament, va es va reconèixer uns anys enrere el dret del
poble català a l’autodeterminació i, per tant, donar suport a aquesta moció és actuar en
conseqüència amb aquella aprovació.
La consulta que es planteja per al dia 13, és tan legal com tantes altres que s’han fet i, per
tant, des de la nostra formació, serem presents a la jornada, en el recompte de resultats i
vetllarem per tal que tot el procés es faci correctament.
D’altra banda, des d’Iniciativa ciutadans del Ges també considerem que si ens omplim la
boca i creiem de debò en la participació, hem de ser capaços de deixar que la
ciutadania l’exerceixi, en aquest tema i en qualsevol altre i també és important –pensem
nosaltres- que el consistori estigui al costat d’un procés promogut des de la societat civil
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torellonenca; si no ho fem, com els podrem anar a buscar, perquè participin en altres
processos que des de l’Ajuntament sovint volem impulsar? Personalment, i com a
representant d’Iniciativa ciutadans del Ges, com a membre de “decidim.cat” i com a
persona que actua o procura actuar conseqüentment entre la manera de pensar i
actuar, no puc votar altra cosa que no sigui un si rotund al dret a la consulta i al decidir i
m’agradaria que la resta d’integrants d’aquest consistori fes el mateix.
Per tant, donarem suport, evidentment, a la proposta.
SR. JORDI CASALS:
Aquesta moció està emmarcada en un context que no hem d’oblidar; un context que
està en la realitat en què vivim: 30 anys de constitució, de període constitucional
espanyol; les costures comencen a trontollar en la qüestió de la polinacionalitat; en què
les vies per les que molta gent havia apostat per al seu reconeixement i per avançar en
l’autogovern i en el procés de construcció nacional amb plenitud, alguns acceptant el
marc estatal i que es creia que es podia reformar i sembla que no pot ser així; s’han
començat reformes estatutàries que en el fons també serien constitucionals i ja hem vist
com han anat i encara no s’ha acabat el procés de “cepillado” i que estan en el Tribunal
Constitucional i això òbviament crea neguit i, si no, frustració.
En aquest context, la gent es comença a moure; han vist que els partits des de les
institucions, les lleis espanyoles sempre s’hi han posat particularment de cul i la societat es
comença a moure; es comença a moure i es comença a preguntar coses i volen que
se’ls pregunti; és a dir, que se’ns pregunti realment què volem. Aquesta moció surt de la
societat civil; en concret, a Torelló, com en tota la Vall del Ges, de la Comissió 11 de
setembre de la Vall del Ges. Nosaltres, com a dit la Montse, som la corretja de transmissió
d’aquesta moció i ens hauria agradat que també l’haguessin pogut transmetre la resta
de grups. Lamentablement no ha estat així, però esperem que en el vot final si que
puguem tenir el suport i que es pugui aprovar.
Aquesta moció no és a favor de la independència; aquí no es demana als grups que
votin a favor o no de la independència; és una moció que està dins de la legalitat, al límit
de la legalitat, fins allà on ens deixa arribar l’Estat espanyol, com ha mostrat el Delegat
del Govern espanyol a Barcelona, amb la consulta d’Arenys, fins i tot, marcant els límits
amenaçant de dissoldre l’Ajuntament. Aquesta moció no diu que l’Ajuntament hagi
d’organitzar una consulta, si no que només el que posa aquest text i que en el cas
d’organització de consultes és donar suport a la consulta que impulsaria la Comissió 11 de
setembre.
Aquesta consulta i la moció que hi dóna suport, és donar suport al dret de decidir, que és
l’exercici democràtic dels més bàsics; és a dir, que se’ns pregunti què volem i que
puguem respondre. Hi ha un tabú en aquesta societat i sembla que estigui prohibit
preguntar què volem ser; si no, no s’entén el motiu pel qual hi ha gent que no vulgui que
se li demani què vol ser. I aquest tabú, amb consultes com les que es volen organitzar
arreu del territori i a la Vall del Ges, i a Torelló, el que fan aquests actes és fer un pas més
per trencar aquests tabús, per veure que demanar a la gent no fa mal a ningú, que és
bo, que la gent vol que se li demani què vol ser i al marge que se li demani, que després
puguin decidir el que vulguin; en aquest cas, si es vol la independència o no es vol la
independència.
Aquesta moció demana fer un pas endavant cap a la democràcia i, si es vol, també cap
a la llibertat nacional, però un pas endavant segur per a la nostra personalitat nacional
com a nació i em sembla que aquí, en aquest Consistori, ningú té en dubte que
Catalunya és una nació. El mestre Fuster deia que la política, o la fas o te la fan i un, o
decideix o decideixen per ell. Fem un pas endavant cap a facilitar que nosaltres puguem
decidir.
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I per acabar, jo el que demanaria és que votem amb el cap i amb el cor. Amb el cap,
perquè la lògica racional el que ens fa veure és que decidir és bo; i amb el cor, perquè
fem un vot sincer de debò en els nostres principis polítics, i fem un vot que quan ens mirem
el mirall no haguem de retirar la mirada.
Nosaltres donarem suport a aquesta moció.
(El Sr. Bassas, portaveu del grup de CiU, cedeix la paraula a la Sra. Cristina Sala).
SRA. CRISTINA SALA:
El grup municipal de Convergència, no només els seus regidors, si no tot el grup, ens hem
plantejat i hem discutit la moció que s’ha presentat i el paper que havíem de fer-hi, una
mica amb la sensació –i tu Jordi m’ho has posat molt a punt- que potser la intenció és
que ens la fessin fer, la política i que el grup de Convergència s’hagués de posar en una
determinada posició, en una foto que ens semblava que malgrat que sembli que als
ajuntaments hi tenim un paper, l’únic paper que fem aprovant aquesta moció és el
donar suport a una entitat que fa una activitat, el contingut de la qual és molt diferent del
contingut de moltes altres activitats que fan altres entitats, però no deixa de ser això i, per
tant, no depèn del que surti d’aquí que es faci o no es faci o no es faci el referèndum, ni
el resultat del referèndum, evidentment, i, per tant, després de discutir-hi molt i fins i tot,
per alguns, massa, tenint en compte als altres problemes als quals també hem de donar
resposta els polítics, el que hem pensat és que havíem de fer un exercici de democràcia i,
per tant, també fer la nostra política.
D’aquesta manera, nosaltres donarem llibertat de vot als nostres regidors.
SRA. FLORA VILALTA:
Passo a exposar el posicionament del grup municipal del PSC, davant de la moció que
ha presentat a aquest plenari el grup d’esquerra i el grup d’Iniciativa.
Com molt bé diu la part expositiva d’aquesta moció, l’Ajuntament no té competències
per autoritzar o donar suport a consultes populars que no estiguin ja prèviament
autoritzades. Hem d’acatar i fer acatar les lleis. Ningú pot estar per sobre de la llei i les
administracions hem de donar exemple en justa correspondència a allò que exigim a la
ciutadania.
Les entitats poden consultar els seus membres o a la població en general sobre els temes
que vulguin. No necessiten de cap partit polític els doni suport mes enllà que algun partit
polític ho porti al ple, buscant un protagonisme que no li correspon.
Deixin que la societat civil s'organitzi i en particular la de Torelló, que n’és molt capaç.
No compartim en absolut que iniciatives de la societat civil es polititzin buscant un
protagonisme que no correspon a cap dels 17 regidors/es.
Els protagonistes de la consulta popular són les entitats, la societat civil.
El nostre país té una riquesa excepcional, “la seva gent” i també la nostra llengua i la
nostra cultura que s’enriqueixen dia a dia en una societat que ha sabut organitzar-se,
conviure i consensuar.
El PSC no és un partit independentista, som catalanistes i federalistes i demanem el mateix
respecte que nosaltres tenim cap a altres formacions independentistes, que respectem,
malgrat no compartim aquest ideal.
El PSC vol assolir les majors cotes d’autogovern amb el desplegament de l’Estatut, la
nostra llei de lleis.
Els catalans i les catalanes van exercir el dret a decidir el 18 de juny de 2006, quan la
majoria es va pronunciar a favor del nou estatut d’Autonomia. No ens enganyem i no els
enganyem, aquest va ser el referèndum del poble de Catalunya, en democràcia ens
hem dotat d’unes regles que cal respectar.
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El poble català té l’oportunitat d’expressar-se lliurament en les diferents eleccions i els
resultats ens agradin o no són els que són.
Creiem que aquest tipus de consultes faciliten el joc als que estan en contra del procés
de l’autogovern català en un moment en què el Tribunal Constitucional encara no s’ha
pronunciat sobre els recursos presentats contra l’Estatut.
Vivim moments molt complicats que exigeixen rigor, seriositat i unitat.
Necessitem una Catalunya forta capaç de fer front als reptes i donar resposta allò que la
societat ens demana.
Amb aquesta moció no estem votant ni a favor ni en contra de la independència de
Catalunya, que ningú s’enganyi.
No volem tallar les ales a cap associació o entitat, senzillament estem dient no a la moció
presentada, perquè creiem que no és bo polititzar aquest tipus d’iniciatives socials.
El grup municipal socialista entén que la comissió 11 de setembre té el dret d’organitzar
aquest tipus de consultes al marge dels partits polítics.
Per tot això exposat no donarem suport a aquesta moció.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, amb el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 7, dels regidors de CiU, Sra. Cristina Sala, Sra. Núria Güell i Sr. Manel
Romans; dels regidors d’ERC-AM, Sr. Jordi Casals, Sr. Lluís Sabatés i Sr. Albert
Soldevila, i de la regidora d’ICV-CdG, Sra. Montse Ayats.
Vots desfavorables: 7, dels regidors del PSC-PM, Sr. Miquel Franch, Sra. Flora Vilalta,
Sr. Pere Galobardes, Sr. Marc Fontserè, Sr David Forcada, Sra. M. Àngels Casals i Sr.
Francesc J. Rivera.
Abstencions: 3, dels regidors de CiU, Sr. Lluís Bassas, Sr. Pere Bartés i Sr. Jaume Vivet.
Per tant, amb aquest resultat hi ha un empat i, d’acord a l’article 46.2 d) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en el cas de votacions amb resultat
d’empat, es procedirà a efectuar una nova votació i, si persistís l’empat decidirà el vot de
qualitat de l’Alcalde.
Es procedeix a la segona votació, amb resultat idèntic:
Vots favorables: 7, dels regidors de CiU, Sra. Cristina Sala, Sra. Núria Güell i Sr. Manel
Romans; dels regidors d’ERC-AM, Sr. Jordi Casals, Sr. Lluís Sabatés i Sr. Albert
Soldevila, i de la regidora d’ICV-CdG, Sra. Montse Ayats.
Vots desfavorables: 7, dels regidors del PSC-PM, Sr. Miquel Franch, Sra. Flora Vilalta,
Sr. Pere Galobardes, Sr. Marc Fontserè, Sr David Forcada, Sra. M. Àngels Casals i Sr.
Francesc J. Rivera.
Abstencions: 3, dels regidors de CiU, Sr. Lluís Bassas, Sr. Pere Bartés i Sr. Jaume Vivet.
Per tot això, atenent a aquest nou empat, decideix el vot de qualitat de l’Alcalde, Sr.
Miquel Franch i la moció queda desestimada per majoria simple.
2.2.- ACORD D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DE LES INSTAL·LACIONS DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
ACORD:
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L'Ajuntament de Torelló i el Consell Comarcal d'Osona han arribat a un acord, regulat per
un conveni interadministratiu, pel qual el Consell accepta l’encàrrec de gestió que
consisteix en:
1. Sol·licitar l’oferta de preu a les diferents companyies comercialitzadores de
subministrament d’energia elèctrica (mínim tres) de forma agrupada amb els demés
ajuntaments de la comarca que s’adhereixin a aquesta fórmula.
2. Elaborar la documentació necessària per a la contractació administrativa de
l’esmentat subministrament. Contractació que s’efectuarà individualitzada per a
cadascun dels ajuntaments que integrin la demanda agrupada.
L’encàrrec de gestió proposat es fonamenta en la possibilitat d’un estalvi econòmic,
circumstància plenament conforme amb els principis que han de regir l’activitat de les
administracions públiques.
D’acord amb l’article 15 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú que estableix que la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels
òrgans administratius o de les entitats de dret públic es podran encomanar a altres òrgans
o entitats de la mateixa o de diferent Administració, per raons d’eficàcia o quan no es
disposi dels mitjans tècnics idonis per al seu exercici.
Atès que les funcions d’assistència i de cooperació jurídica i tècnica dels consells
comarcals està reconeguda a l’article 93 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 28 del DL 4/2003
de l’Organització comarcal de Catalunya.
Atès que la transferència de funcions o d’activitats, qualsevulla que sigui la forma que
adopti (conveni, delegació o altres fórmules de col·laboració interadministrativa)
requereix un acord plenari qualificat de majoria absoluta d’acord amb el que disposa
l’article 47.2 h) de la Llei de bases; 114.3 e) dels DL 2/2003 i 309.2 i del D. 179/1995 de 13 de
juny.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa d’Hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, de règim intern i de seguretat, a proposta del regidor d’Hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
1r. Aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal d'Osona que consisteix en:
1. Sol·licitar l’oferta de preu a les diferents companyies comercialitzadores de
subministrament d’energia elèctrica (mínim tres) de forma agrupada amb els
demés ajuntaments de la comarca que s’adhereixin a aquesta fórmula.
2. Elaborar la documentació necessària per a la contractació administrativa de
l’esmentat subministrament. Contractació que efectuarà individualment
cadascun dels ajuntaments que integrin la demanda agrupada.
2n. Aprovar el text regulador de l’encàrrec acordat del Conveni a subscriure amb el
Consell Comarcal d'Osona:

CONVENI REGULADOR DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL CONSELL
COMARCAL D’OSONA PER RAÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
ELÈCTRIC DE LES INSTAL·LACIONS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ.
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REUNITS
D’una banda, Miquel Arisa Coma, president del Consell Comarcal d’Osona, amb domicili social a Vic,
Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3r i CIF P5800015I, actuant en la representació que ostenta en virtut de
l’acord adoptat pel Ple comarcal en sessió de 20 de juliol de 2007 i de l’article 13 del Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, que relaciona les atribucions del president dels consells comarcals
I de l’altra el Sr. Miquel Franch i Ferrés, alcalde de l’Ajuntament de Torelló, amb domicili social a c. de
Ges d'Avall, 5 i NIF P0828500I, actuant en la representació que ostenta en virtut de l’acord adoptat pel
Ple municipal en sessió de 16 de juny de 2007 i de l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que relaciona les atribucions
dels alcaldes dels municipis.
Ambdues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Conveni
EXPOSEN
1. Que de comú acord entre el Consell Comarcal d’Osona i diferents ajuntaments de la comarca, d’entre
els quals l’Ajuntament de Torelló, es planteja la possibilitat d’agregar la demanda de determinats
subministraments i serveis amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.
2. Que un dels subministraments d’utilització comuna per a tots els municipis és l’energia elèctrica.
3. Que la comarca té com a funcions la cooperació, l’assessorament i la coordinació dels ajuntaments.
4. Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, els articles del 303 al 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, que
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i els articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú que reconeix a les
administracions locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes
d’interès comú mitjançant la figura de l’encàrrec de gestió.
5. Que les parts que intervenen en aquest conveni han acordat l’encàrrec de gestió a favor del Consell
Comarcal d’Osona de determinades actuacions encaminades a facilitar la contractació del subministrament
d’energia elèctrica a l’Ajuntament de Torelló...
6. L’encàrrec de gestió comporta la transferència de l’activitat administrativa limitada als aspectes materials i
tècnics, sense traspàs de titularitat de competències, si bé regulat de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES
1ª OBJECTE
És objecte del Conveni establir les condicions per les quals es regirà l’encàrrec de gestió efectuat per
l’Ajuntament de Torelló a favor del Consell Comarcal d’Osona per a la contractació del
subministrament elèctric de les instal·lacions municipals.
2ª ÀMBIT MATERIAL DE L’ENCÀRREC
L’encàrrec de gestió consisteix en:
1. Sol·licitar l’oferta de preu a les diferents companyies comercialitzadores de subministrament
d’energia elèctrica (mínim tres) de forma agrupada amb els demés ajuntaments de la comarca
que s’adhereixin a aquesta fórmula.
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2.

Elaborar la documentació necessària per a la contractació administrativa de l’esmentat
subministrament; contractació que s’efectuarà individualitzada per a cadascun dels ajuntaments
integrants de la demanda agrupada.

3ª COMPROMISOS DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
a) En relació a la sol·licitud d’ofertes econòmiques per al subministrament d’energia elèctrica:
Elaborar una proposta conjunta per als ajuntaments que li hagin efectuat l’encàrrec, mitjançant la
contractació d’un servei d’assessorament extern, amb la finalitat de sol·licitar una oferta a les
companyies comercialitzadores de subministrament elèctric.
En aquesta proposta es totalitzaran els consums elèctrics previstos durant l’any, la divisió o agrupació
per raó de les potències i les discriminacions horàries, indicant el nombre de punts de connexió. En
tot cas la proposta tindrà el contingut necessari per tal que es puguin formular les ofertes i aquestes
siguin comparables.
La sol·licitud es formularà, com a mínim, a tres de les companyies comercialitzadores del mercat i es
podrà ampliar a totes aquelles que es consideri convenient.
El resultat de les ofertes presentades es passarà a l’Ajuntament de Torelló.
b) En relació al procediment de contractació, el Consell estudiarà, elaborarà, redactarà i posarà a
disposició de l’Ajuntament de Torelló, la documentació administrativa necessària per aquesta finalitat i fins
a la signatura del contracte. (Plecs de prescripcions tècniques, plecs de clàusules administratives, propostes
d’acord, informe de valoració de les ofertes, ...)
4ª COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ.
Es compromet a facilitar la informació necessària per a elaborar la proposta conjunta que ha de formular el
Consell Comarcal d’Osona.
Igualment l’Ajuntament de Torelló es compromet a col·laborar econòmicament mitjançant una aportació
econòmica màxima de 1.264,72 euros per atendre les despeses derivades de la contractació d’una
empresa experta en assessorament energètic. L’aportació es distribuirà entre els ajuntaments adherits en
proporció als consums respectius. L’import màxim a distribuir serà de deu mil dos-cents vuit euros
(10.208,00 €).
La forma de pagament es farà mitjançant transferència bancària a favor del Consell Comarcal d’Osona,
previ lliurament del corresponent certificat acreditatiu d’haver realitzat l’actuació així com del seu cost.
5ª DURADA
El Conveni es mantindrà en vigor des de la signatura fins a finalitzar les obligacions pactades, que no
ultrapassaran el termini màxim de dotze mesos.
6ª EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ
El Conveni s'extingirà:
1. Per mutu acord entre les parts;
2. Per desaparició de l’objecte o impossibilitat d’assolir-lo;
3. A petició d'una de les parts en els supòsits d'incompliment dels compromisos pactats en el
Conveni per l'altra part;
4. Per l’aprovació de modificacions normatives que no s’ajustin a les bases del Conveni.

7ª JURISDICCIÓ COMPETENT
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o de la interpretació i el compliment del
Conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
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I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat i a un sol efecte.
Pel Consell Comarcal d’Osona
Miquel Arisa Coma
President

Per l’Ajuntament de Torelló.
Miquel Franch i Ferrés
Alcalde

3r. Aprovar la transferència de funcions i les activitats que corresponen a l’encàrrec de
gestió acordada de conformitat amb el que disposa l’article 114.3 e) del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 309.2 del D. 179/1995, de 13 de juny.
4art Aprovar la despesa d’import 1.264,72 euros en compensació de les tasques
encarregades, de conformitat amb el que estableix la clàusula quarta del Conveni
aprovat i amb càrrec a la partida 208-121-227.06.00 del pressupost vigent de despeses i
número d’operació 3804 de data 15.10.2009.
5è. Facultar a l'alcalde-president per a la signatura d’aquest conveni i per tal que porti a
terme totes les actuacions necessàries per fer plenament executius els acords.
6è. Comunicar l’acord al Consell comarcal d'Osona.
7è. Trametre el certificat d’aquests acords juntament amb una còpia del Conveni un cop
subscrit a la Direcció general d’Administració local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa l’article 309 del ROASEL.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

2.3.- ACORD D’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER
CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DE LES INSTAL·LACIONS DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
ACORD:

L'Ajuntament de Torelló i el Consell Comarcal d'Osona han arribat a un acord, regulat per
un conveni interadministratiu, pel qual el Consell accepta l’encàrrec de gestió que
consisteix en:
1. Sol·licitar l’oferta de preu a les diferents companyies comercialitzadores de
subministrament de gas natural (mínim tres) de forma agrupada amb els demés
ajuntaments de la comarca que s’adhereixin a aquesta fórmula.
2. Elaborar la documentació necessària per a la contractació administrativa de
l’esmentat subministrament. Contractació que s’efectuarà individualitzada per a
cadascun dels ajuntaments que integrin la demanda agrupada.
L’encàrrec de gestió proposat es fonamenta en la possibilitat d’un estalvi econòmic,
circumstància plenament conforme amb els principis que han de regir l’activitat de les
administracions públiques.
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D’acord amb l’article 15 de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú que estableix que la
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels
òrgans administratius o de les entitats de dret públic es podran encomanar a altres òrgans
o entitats de la mateixa o de diferent Administració, per raons d’eficàcia o quan no es
disposi dels mitjans tècnics idonis per al seu exercici.
Atès que les funcions d’assistència i de cooperació jurídica i tècnica dels consells
comarcals està reconeguda a l’article 93 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 28 del DL 4/2003
de l’Organització comarcal de Catalunya.
Atès que la transferència de funcions o d’activitats, qualsevulla que sigui la forma que
adopti (conveni, delegació o altres fórmules de col·laboració interadministrativa)
requereix un acord plenari qualificat de majoria absoluta d’acord amb el que disposa
l’article 47.2 h) de la Llei de bases; 114.3 e) dels DL 2/2003 i 309.2 i del D. 179/1995 de 13 de
juny.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa d’Hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, de règim intern i de seguretat, a proposta del regidor d’Hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus
membres, acorda:
1r. Aprovar l’encàrrec de gestió a favor del Consell Comarcal d'Osona que consisteix en:
1. Sol·licitar l’oferta de preu a les diferents companyies comercialitzadores de
subministrament de gas natural (mínim tres) de forma agrupada amb els demés
ajuntaments de la comarca que s’adhereixin a aquesta fórmula.
2. Elaborar la documentació necessària per a la contractació administrativa de
l’esmentat subministrament. Contractació que efectuarà individualment
cadascun dels ajuntaments que integrin la demanda agrupada.
2n. Aprovar el text regulador de l’encàrrec acordat del Conveni a subscriure amb el
Consell Comarcal d'Osona:
CONVENI REGULADOR DE L’ENCÀRREC DE GESTIÓ A FAVOR DEL CONSELL
COMARCAL D’OSONA PER RAÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE GAS NATURAL DE LES INSTAL·LACIONS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
REUNITS
D’una banda, Miquel Arisa Coma, president del Consell Comarcal d’Osona, amb domicili social a Vic,
Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 3r i CIF P5800015I, actuant en la representació que ostenta en virtut de
l’acord adoptat pel Ple comarcal en sessió de 20 de juliol de 2007 i de l’article 13 del Decret legislatiu
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, que relaciona les atribucions del president dels consells comarcals
I de l’altra, Miquel Franch i Ferrés, alcalde de l’Ajuntament de Torelló, amb domicili social a c. de Ges
d'Avall, 5 i CIF P0828500I , actuant en la representació que ostenta en virtut de l’acord adoptat pel Ple
municipal en sessió de 16 de juny de 2007 i de l’article 53 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que relaciona les atribucions
dels alcaldes dels municipis.
Ambdues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària per formalitzar
aquest Conveni
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EXPOSEN
1. Que de comú acord entre el Consell Comarcal d’Osona i diferents ajuntaments de la comarca, d’entre
els quals l’Ajuntament de Torelló, es planteja la possibilitat d’agregar la demanda de determinats
subministraments i serveis amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental.
2. Que un dels subministraments d’utilització comuna per a molts municipis és el gas natural.
3. Que la comarca té com a funcions la cooperació, l’assessorament i la coordinació dels ajuntaments.
4. Que ambdues parts actuen en base a les potestats que l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, els articles del 303 al 311 del Decret 179/95, de 13 de juny, que
aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, i els articles 9 i 15 de la Llei 30/1992, de
règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú que reconeix a les
administracions locals atribucions per establir convenis de cooperació tècnica i administrativa en assumptes
d’interès comú mitjançant la figura de l’encàrrec de gestió.
5. Que les parts que intervenen en aquest conveni han acordat l’encàrrec de gestió a favor del Consell
Comarcal d’Osona de determinades actuacions encaminades a facilitar la contractació del subministrament
de gas natural a l’Ajuntament de
6. L’encàrrec de gestió comporta la transferència de l’activitat administrativa limitada als aspectes materials i
tècnics, sense traspàs de titularitat de competències, si bé regulat de conformitat amb les següents:
CLÀUSULES
1ª OBJECTE
És objecte del Conveni establir les condicions per les quals es regirà l’encàrrec de gestió efectuat per
l’Ajuntament de Torelló a favor del Consell Comarcal d’Osona per a la contractació del
subministrament de gas natural de les instal·lacions municipals.
2ª ÀMBIT MATERIAL DE L’ENCÀRREC
L’encàrrec de gestió consisteix en:
1. Sol·licitar l’oferta de preu a les diferents companyies comercialitzadores de subministrament de
gas natural a (mínim tres) de forma agrupada amb els demés ajuntaments de la comarca que
s’adhereixin a aquesta fórmula.
2. Elaborar la documentació necessària per a la contractació administrativa de l’esmentat
subministrament; contractació que s’efectuarà individualitzada per a cadascun dels ajuntaments
integrants de la demanda agrupada.
3ª COMPROMISOS DEL CONSELL COMARCAL D’OSONA
a) En relació a la sol·licitud d’ofertes econòmiques per al subministrament de gas natural:
Elaborar una proposta conjunta per als ajuntaments que li hagin efectuat l’encàrrec, mitjançant la
contractació d’un servei d’assessorament extern, amb la finalitat de sol·licitar una oferta a les
companyies comercialitzadores de subministrament de gas natural.
En aquesta proposta es totalitzaran els consums de gas natural previstos durant l’any, la divisió o
agrupació per raó de potències / diàmetres / consums, indicant el nombre de punts de connexió. En
tot cas la proposta tindrà el contingut necessari per tal que es puguin formular les ofertes i aquestes
siguin comparables.
La sol·licitud es formularà, com a mínim, a tres de les companyies comercialitzadores del mercat i es
podrà ampliar a totes aquelles que es consideri convenient.
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El resultat de les ofertes presentades es passarà a l’Ajuntament de Torelló
b) En relació al procediment de contractació, el Consell estudiarà, elaborarà, redactarà i posarà a
disposició de l’Ajuntament de Torelló, la documentació administrativa necessària per aquesta finalitat i fins
a la signatura del contracte. (Plecs de prescripcions tècniques, plecs de clàusules administratives, propostes
d’acord, informe de valoració de les ofertes, ...)
4ª COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ
Es compromet a facilitar la informació necessària per a elaborar la proposta conjunta que ha de formular el
Consell Comarcal d’Osona.
Igualment l’Ajuntament de Torelló es compromet a col·laborar econòmicament mitjançant una aportació
econòmica màxima de 526.44 euros per atendre les despeses derivades de la contractació d’una empresa
experta en assessorament energètic. L’aportació es distribuirà entre els ajuntaments adherits en proporció
als consums respectius. L’import màxim a distribuir serà de dos mil cinc-cents cinquanta-dos euros
(2.552,00 €).
La forma de pagament es farà mitjançant transferència bancària a favor del Consell Comarcal d’Osona,
previ lliurament del corresponent certificat acreditatiu d’haver realitzat l’actuació així com del seu cost.
5ª DURADA
El Conveni es mantindrà en vigor des de la signatura fins a finalitzar les obligacions pactades, que no
ultrapassaran el termini màxim de dotze mesos.
6ª EXTINCIÓ I RESOLUCIÓ
El Conveni s'extingirà:
1. Per mutu acord entre les parts;
2. Per desaparició de l’objecte o impossibilitat d’assolir-lo;
3. A petició d'una de les parts en els supòsits d'incompliment dels compromisos pactats en el
Conveni per l'altra part;
4. Per l’aprovació de modificacions normatives que no s’ajustin a les bases del Conveni.
7ª JURISDICCIÓ COMPETENT
Les qüestions litigioses que puguin sorgir de l’aplicació o de la interpretació i el compliment del
Conveni seran de coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les parts signen aquest document per duplicat i a un sol efecte.
Pel Consell Comarcal d’Osona
Miquel Arisa Coma
President

Per l’Ajuntament de Torelló
Miquel Franch i Ferrés
Alcalde

Vic a 23 de setembre de 2009
3r. Aprovar la transferència de funcions i les activitats que corresponen a l’encàrrec de
gestió acordada de conformitat amb el que disposa l’article 114.3 e) del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
l’article 309.2 del D. 179/1995, de 13 de juny.
4art Aprovar la despesa d’import 526,44 euros en compensació de les tasques
encarregades, de conformitat amb el que estableix la clàusula quarta del Conveni
aprovat, amb càrrec a la partida 208-121-227.06.00 del pressupost vigent de despeses i
amb número d’operació 3805 de data 15.10.2009.
5è. Facultar a l'alcalde-president per a la signatura d’aquest conveni i per tal que porti a
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terme totes les actuacions necessàries per fer plenament executius els acords.
6è. Comunicar l’acord al Consell comarcal d'Osona.
7è. Trametre el certificat d’aquests acords juntament amb una còpia del Conveni un cop
subscrit a la Direcció general d’Administració local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa l’article 309 del ROASEL.

VOTACIÓ:

S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
2.4.- ACORD PER POSPOSAR LA CLÀUSULA DE REVERSIÓ CONSTITUÏDA A FAVOR DE
L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ EN RELACIÓ A LA FINCA REGISTRAL 11602 CEDIDA A FAVOR DE
LA FUNDACIÓ PRIVADA FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL PER LA CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES
DE PROTECCIÓ OFICIAL:
ACORD:

1.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 24 de novembre
de 2008 es va acordar cedir gratuïtament a favor de la Fundació Privada Família i
Benestar Social, la parcel.la situada al carrer Mas Torras números 38,40,42,44,46 i 48 amb
la següent descripció registral:
FINCA NÚM. 181
“URBANA: FINCA NÚMERO CENT VUITANTA-UN. Parcel·la de terreny, situada al
municipi de Torelló, al carrer Mas Torra números 38, 40, 42, 44, 46 i 48, de forma
rectangular aixamfranada; la superfície total de la finca és de mil dos cents
setanta-sis metres quadrats; CONFRONTA: al front, al nord, en línia de 49,80 metres
aproximadament, amb el carrer Mas Torra, i nord-oest, en línia de 2,80 metres
aproximadament, amb el xamfrà entre el carrer Mas Torra i el carrer Puigcerdà;
dreta, entrant, oest, en línia de 22,65 metres aproximadament, amb el carrer
Puigcerdà; fons, sud, en línia de 51,80 metres aproximadament, amb la finca
número 182, descrita més endavant; esquerra, entrant, est, en línia de 7,00 metres
aproximadament, amb la finca 219, descrita més endavant i destinada a centre
de transformació i en línia de 17,65 metres aproximadament, amb un passeig de
vianants que uneix perpendicularment el carrer Mas Torra i el carrer Comte Borrell.
La seva classificació urbanística és de sòl urbanitzable; i sobre la finca descrita
poden construir-se un total de mil vuit-cents noranta metres quadrats de sostre.
Aquesta parcel·la es reserva per a la construcció d’habitatges de protecció
pública. Correspon a aquesta finca un percentatge del dos enters vuitanta-dues
centèsimes per cent del total dels drets que s’adjudicaran en aquest Projecte de
reparcel·lació.”
L’esmentada finca és inscrita al Registre de la Propietat de Vic, al volum 2444, llibre
328 de Torelló, foli 97, finca núm. 11602, i que figura inscrita a l’inventari municipal
que en aquests moments està en fase de confecció.
CÀRREGUES: segons el Registre, la finca té les següents càrregues:
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1) Afecta al pagament del compte de liquidació pel repartiment dels costos
d’urbanització per un import de 162.777,99 euros, segons resulta de la
inscripció 1a.
2) Afecta, durant cinc anys, al pagament de la/es liquidació/ns que, en el
seu cas, es pugui/n practicar per l’Impost de Transmissions Patrimonials i
Actes Jurídics Documentats, segons nota de data catorze de maig de dos
mil vuit, al marge de la inscripció 1a de la finca número 11602.
Es va fer constar expressament que la parcel·la objecte de la cessió s’han de destinar
exclusivament a la construcció d’habitatges de protecció pública. A aquest efecte si les
parcel·les cedides no es destinen a la finalitat esmentada en el termini de cinc anys o
deixen de destinar-se a dita finalitat dins dels trenta anys següents, el bé objecte de
cessió revertirà automàticament de ple dret a favor d’aquest Ajuntament cedent, en els
termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals a Catalunya,
2.-La cessió referida es va formalitzar en escriptura pública en data de 10 de març davant
del Notari de Torelló Sr. José Manuel Sánchez Tapia amb número de Protocol 191/09.
3.La fundació Privada Família i Benestar Social ha iniciat els tràmits per la
construcció d’habitatges de protecció oficial a la finca detallada en l’antecedent primer
i ha iniciat els tràmits per la constitució d’una hipoteca per tal de poder executar les
obres.
4.L’Entitat creditícia sol.licita que l’Ajuntament de Torelló aprovi posposar la
condició resolutòria del dret de reversió constituït a favor de l’Ajuntament en l’escriptura
formalitzada en data de 10 de març de 2.009 davant el Notari de Torelló Sr. José Manuel
Sánchez Tapia amb núm. de Protocol 191/09 de la finca objecte d’hipoteca, a la
hipoteca que es formalitzi per garantir el finançament de les obres.
5.Atès que es considera adequat posposar la condició resolutòria als efectes de
possibilitar la constitució de la hipoteca per garantir el finançament que ha de permetre
executar les obres per la construcció d’habitatges de protecció oficial a la parcel.la
cedida per part de l’Ajuntament.
D’acord amb l’esmentat i vist el dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda, Plans
Estratègics o de Desenvolupament, Règim Interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels seus membres, acorda:
PRIMER.- APROVAR posposar la condició resolutòria del dret de reversió constituït a favor
de l’Ajuntament de Torelló en l’escriptura formalitzada en data de 10 de març de 2.009
davant el Notari de Torelló Sr. José Manuel Sánchez Tapia amb núm. de Protocol 191/09
en relació a la finca inscrita al Registre de Vic núm. 2 al Tom 2444, foli 97 i finca 11602, a
la hipoteca que es formalitzi per garantir l’execució de les obres consistents en habitatges
de protecció oficial que s’executaran a la finca registral núm. 11602 cedida a favor de la
Fundació Privada Família i Benestar Social.
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde-President tan àmpliament com en dret fora menester per la
signatura de la documentació que sigui necessària per executar els presents acords.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
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2.5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS DE
CONTRACTACIÓ, APLICABLES ALS CONTRACTES DE SERVEIS, DE SUBMINISTRAMENTS, A
ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS, ALS PRIVATS CONTRACTES D’OBRES I
INSTAL·LACIONS I ALS DE CONCESSIÓ D’OBRES PÚBLIQUES:
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
1.Per decret de Presidència de la Diputació de Barcelona de data 13 de gener de
2009 es va aprovar la realització d’una actuació d’assistència i cooperació local de la
Diputació de Barcelona per als municipis de la província de Barcelona consistent en
posar a la seva disposició uns plecs de clàusules administratives generals de contractació
de caràcter estàndard, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic.
Aquests plecs van ésser informats per la Comissió Jurídica Assessora a través de dictamen
núm. 268/2008 de 30.10.2008.
Es considera necessari aprovar uns plecs de clàusules generals de contractació als
efectes que no calgui després la publicació prèvia dels plecs de clàusules administratives
particulars de cadascun dels expedients de contractació que s’aprovin
2.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 23 de febrer de
2.009 es va aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives generals aplicables
als contractes de serveis de subministraments i a altres contractes administratius i als
privats. El text aprovat era el mateix que el text de plecs aprovats per la Diputació de
Barcelona i publicats al BOP núm. 15 de data 17 de gener de 2.009.
3.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 23 de febrer de
2.009 es va aprovar inicialment els plecs de clàusules administratives generals aplicables
als contractes d’obres i instal.lacions i als de concessió d’obra pública. El text aprovat era
el mateix que el text de plecs aprovats per la Diputació de Barcelona i publicats al BOP
núm. 15 de data 17 de gener de 2.009.
4.Es va publicar edicte d’exposició pública dels dos plecs de clàusules
administratives generals aplicables als contractes d’obres i instal.lacions i als de concessió
d’obra pública i dels plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes
de serveis de subministraments i a altres contractes administratius en el tauler municipal
d’edictes, al BOP núm. 54 de data 4 de març de 2009, al DOGC núm. 5335 de data 10 de
març de 2.009 i al Diari El Periódico del dia 3 de març de 2.009, pel termini de 30 dies
hàbils, comptats entre els dies 11/3/09 fins el 16/4/09 sense que l’esmentat termini es
produïssin al.legacions al respecte.
5.La Comissió Jurídica Assessora en sessió celebrada en data de 3 de setembre de
2009 va emetre el dictamen 262/09 referent als plecs de clàusules administratives generals
de contractació de l’Ajuntament de Torelló.
FONAMENTS DE DRET:
Primer.- Per la tramitació dels plecs de clàusules administratives generals haurà de seguirse el procediment previst en l’article 278 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 i els articles
60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals.
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Cal aprovar inicialment per ple els plecs de clàusules administratives generals, s’han de
sotmetre a informació pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al butlletí oficial
de la província, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler
d’edictes pel termini de 30 dies, per la formulació de reclamacions i al.legacions. Cal
informe previ de Secretaria i d'Intervenció prèviament a l’aprovació inicial dels plecs
general.
D’acord a les previsions de l’article 278.1 del TRLMRLC l’aprovació dels plecs requereix la
informació prèvia de la Comissió Jurídica Assessora, prescripció que es recull també en
l’article 98.3 de l LCSP i posteriorment caldrà adoptar l’acord d’aprovació definitiva que
podrà introduir modificacions, en base al dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.
Un cop aprovats de forma definitiva s’han de publicar al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i no entren en vigor fins que no s’hagi publicat íntegrament el text i hagi
transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, des de la comunicació de l’aprovació
definitiva a l’Administració de l’Estat i de la Comunitat Autònoma. S’han de publicar en el
butlletí informatiu local, s’ha d’inserir edicte en el tauler d’edictes de la Corporació i
anunciar al DOGC la referència al Butlletí Oficial de la Província en què s’hagin publicat.
Al adherir-nos al model de la Diputació de Barcelona el text del qual es va publicar al
BOP de Barcelona de 17 de gener de 2.009 serà suficient que l’edicte d’aprovació
definitiva faci referència al BOP en què es va publicar el text del model dels plecs
estàndards aprovats per la Diputació de Barcelona i caldrà publicar també les
modificacions que s’aprovin en relació als plecs aprovats per la Diputació.
SEGON.- En el Dictamen 262/09 emès per la Comissió Jurídica Assessora en relació als
plecs de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Torelló informa els plecs i
puntualitza dos articles que caldria modificar que són els següents:
Clàusula 21 dels plecs de clàusules administratives generals de contractació, aplicables
als contractes de serveis, de subministraments i als contractes administratius i privats.
Aquest article es va aprovar inicialment amb el següent redactat:
“Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que per cada tipus de
contracte assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que el termini
finalitzi en dissabte, diumenge o festiu s’entendrà ajornat fins al primer dia laborable
següent”.
La Comissió Jurídica Assessora en el seu informe posa de relleu que se substitueix la
referència que fa la disposició addicional quinzena de la Llei de contractes del sector
públic de dies hàbils per dies laborables i que el concepte de dia hàbil està establert per
l’article 48.1 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú i no es pot fer una regulació diferent a través dels plecs.
L’article 21 hauria de quedar redactat en el sentit següent:
“Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que per cada tipus de
contracte assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que l’últim
dia sigui un dia inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent”.
En el mateix sentit caldria rectificar la clàusula 31 dels plecs de clàusules administratives
generals aplicables als contractes d’obres i instal.lacions i als de concessió d’obres
públiques.
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TERCER.- Cal aprovar definitivament els plecs de clàusules generals de contractació de
l’ajuntament de Torelló modificant els dos articles als què s’ha fet referència al fonament
de dret segon per part del plenari municipal per majoria simple.
S’ha de publicar el text íntegre dels plecs al Butlletí Oficial de la Província; en aquest cas,
es pot fer referència als plecs estàndards aprovats per la Diputació i publicats en el BOP
de Barcelona de 17 de gener de 2.009 i caldrà publicar també les modificacions que
s’aprovin en relació als plecs de la Diputació de Barcelona.
S’han de publicar en el butlletí informatiu local, s’ha d’inserir edicte en el tauler d’edictes
de la Corporació i anunciar al DOGC la referència al Butlletí Oficial de la província en
què s’hagin publicat.
Entraran en vigor un cop s’hagi publicat íntegrament el text i hagi transcorregut el termini
de quinze dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, des de la comunicació de l’aprovació definitiva a l’Administració
de l’Estat i de la Comunitat Autònoma.
D’acord a l’esmentat, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Hisenda,
Plans Estratègics o de Desenvolupament, Règim Interior i Seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT els plecs de clàusules administratives generals de
contractació, aplicables als contractes de serveis de subministraments, i a altres
contractes administratius i als privats. El text és el mateix que els plecs aprovats per la
Diputació i publicats al BOP núm. 15 de data 17 de gener de 2009 i s’introdueix la
modificació següent a la clàusula 21 :
“ Clàusula 21.Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que per cada tipus de
contracte assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que l’últim
dia sigui un dia inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent”.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT els plecs de clàusules administratives generals de
contractació, aplicables als contractes d’obres i instal.lacions i als de concessió d’obra
pública. El text és el mateix que els plecs aprovats per la Diputació i publicats al BOP núm.
15 de data 17 de gener de 2009 i s’hi introdueix la modificació següent a la clàusula 31:
“Clàusula 31
Els terminis mínims per a la presentació de proposicions seran els que per cada tipus de
contracte assenyala la LCSP, computant-se per dies naturals, si bé en el cas que l’últim
dia sigui un dia inhàbil, aquest s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent”.
TERCER.- PUBLICAR el text dels plecs de contractació aprovats a través d'edicte al BOP
fent constar expressament que els plecs de clàusules aprovats són els aprovats per la
Diputació de Barcelona i publicats al BOP núm. 15 de data 17 de gener de 2.009 i
publicant les modificacions introduïdes en relació a aquests plecs. Caldrà anunciar al
DOGC la referència al Butlletí Oficial de la Província en què s’hagin publicat l’aprovació
definitiva dels plecs de clàusules administratives generals.
QUART.- COMUNICAR l’aprovació dels plecs de contractació, trametent un exemplar dels
plecs aprovats, a l’Administració de l’Estat i a la Delegació del Govern de la Generalitat
de Catalunya d’acord a les previsions de l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR l’acord adoptat a la Comissió Jurídica Assessora d’acord a les
previsions de l’article 13.5 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica
Assessora.
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
En referència a aquest tema, voldria dir que, en primer lloc, no és la primera vegada que
la Diputació de Barcelona fa una col·laboració d’aquest tipus amb els ajuntaments; la
majoria tenim certes dificultats en el moment d’aprovar plecs de clàusules administratives.
generals.
La Diputació, des del meu punt de vista, entenc que tenint en compte el servei que ha
de donar als ajuntaments, penso que ha fet molt bé amb l’elaboració d’aquest plec de
clàusules administratives generals, que ens facilita a tots els ajuntaments que, en la
província de Barcelona, la majoria d’ajuntaments s’estan acollint i aprovant aquest plec
de clàusules administratives. Nosaltres, hem fet dos modificacions que es corresponen
amb els articles 21 i 31, referents al còmput de terminis per presentar ofertes.
Amb aquesta aprovació, es facilitarà la tasca d’aprovació de plecs de clàusules
particulars que ja no caldrà publicar.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
2.6.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2009 DINS DEL PRESSUPOST DEL PATRONAT
MUNICIPAL DEL TEATRE CIRVIANUM:
ACORD:
Expedient número 1/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost de despeses
del patronat municipal del teatre Cirvianum, mitjançant generació de crèdits per
ingressos no tributaris.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de la Presidenta de data 1 d’octubre de 2009 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant generació de crèdits per ingressos no
tributaris.
2. Per poder atendre les despeses necessàries que es detallen a continuació, que no
poden ser ajornades fins a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de
crèdit a finançar per mitjà d’aportacions o compromisos ferms d’aportació.
a) La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament per
aportacions o compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el reconeixement del
dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.
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Número
1

Partida
400.00

Nom
Aportació Ajuntament de Torelló

Totals nous ingressos: ..............................................

Previsió
5.738,00 €

5.738,00€

b) Despeses a finançar amb majors i/o nous ingressos
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Número

Partida

Nom

1

101-451227.09.00

Treballs realitzats per
altres empreses

Consignació
inicial
94.000,00 €

Totals despeses a finançar: ...................................................

Proposta
d’increment
5.738,00 €

Consignació
definitiva
99.738,00 €

5.738,00€

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
500/1990 determinen que poden generar crèdit en els estats de despeses dels
pressupostos, 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) Reemborsaments de préstecs.
d) 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 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,
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 tant,
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa d’Hisenda i plans estratègics de
desenvolupament, de règim intern i de seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de modificació de crèdit número 1/2009 dins del patronat
municipal del teatre Cirvianum, mitjançant la generació de crèdit finançat amb majors
i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un import de 5.738,00 €, segons es
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determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti d’acord amb les bases d’execució
del pressupost.
Segon.- APROVAR 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.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran els
crèdits de les partides que s’han indicat.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Quan són les 20:26, el Sr. Lluís Sabatés s’absenta de la sessió, autoritzat per l’Alcaldia, per
ser familiar directe d’un interessat en l’expedient dl punt 2.7 que seguidament es
procedeix a debatre:
2.7.- IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS COM A
CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA “PROJECTE MODIFICAT D’OBRES
D’URBANITZACIÓ DEL CARRER GIRAVOLT, SAU, JOAN DEORDAL I PUIGDASSALIT”.
ACORD:
1.Per decret de l’Alcaldia de data 13 de novembre de 2006 es va aprovar
inicialment el Projecte d’obres d’urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal
i Puigdassalit, redactat pels Serveis Tècnics Municipals amb un pressupost d’execució de
contracta de 560.120,12 €. El projecte va ésser sotmès a informació pública en el BOP de
Barcelona núm. 305 de data 22 de desembre de 2006 i al tauler municipal d’anuncis pel
termini de 30 dies sense que es presentessin reclamacions en aquest període.
2.Per decret de l’Alcaldia de data 7 de febrer de 2007 es va aprovar definitivament
el projecte d’obres referit i es va publicar l’acord en el BOP núm. 41 de data 16/02/2007 i
al DOGC núm. 4825 de 20/2/2007.
3.Per decret de l’Alcaldia de data 20 de febrer de 2008 es va aprovar la
modificació del projecte per adequar el pressupost aprovant-se la modificació amb un
pressupost d’execució de contracta de 596.808,75 euros. Aquesta modificació es va
publicar en el BOP núm. 61 de 11 de març de 2008 i en el DOGC núm. 5091 de data 14-32008 essent ferm l’acord al no haver-se presentat recursos contra el mateix.
4.El ple de l’Ajuntament en sessió celebrada en data de 28 d’abril de 2008 va
acordar
imposar i ordenar simultàniament les contribucions especials com a
conseqüència de l’execució de l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels
carrers Giravolt, Joan Deordal, de Sau i Puigdassalit, l’establiment i exigència de les quals
es legitimava per l’obtenció d’un benefici o per l’augment del valor dels immobles de
l’àrea beneficiada.
5.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 29 de setembre
de 2008 es va acordar aprovar definitivament l’acord d’imposició de contribucions
especials per a l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització dels carrers Giravolt,
Joan Deordal, Sau i Puigdassalit”.
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6.Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de març de
2009 es va acordar estimar el recurs de reposició interposat per cinc interessats i declarar
la caducitat de l’expedient.
La declaració de la caducitat no comporta que no es pugui iniciar de nou la imposició i
ordenació de contribucions especials.
7.Per decret de l’Alcaldia de data 11 de maig de 2009 s’ha acordat iniciar
l’expedient per tramitar de nou l’expedient per la imposició i ordenació de contribucions
especials per al finançament de l’execució definides en el projecte tècnic que porta per
títol “Projecte d’obres d’urbanització dels carrers del Giravolt, Sau, Joan Deordal i
Puigdassalit”.
8.El plenari municipal en sessió plenària celebrada en data de 29 de juny de 2.009
va acordar imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució del
projecte d’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan
Deordal, Puigdassalit”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’obtenció
d’un benefici o per l’augment del valor dels immobles de l’Àrea beneficiada i es va
acordar aprovar provisionalment l’acord d’ordenació concreta del tribut.
9.- Es va exposar al públic l’acord aprovat pel plenari municipal en sessió celebrada en
data de 29 de juny de 2009 durant un termini de 30 dies, per mitjà d’edictes que es van
inserir al BOP núm. 162 de data 8 de juliol de 2.009, en el Diari El Periódico de 6 de juliol de
2009 i en el tauler municipal d’edictes restant l’expedient exposat al públic des del dia 9
de juliol fins el dia 13 d’agost. Simultàniament es va notificar l’acord als interessats
10.- Durant el període d’exposició pública es van presentar 10 al·legacions:
Núm.
al.legació
1

Data
15-7-2009

Registre
entrada
4690/09

2
3
4
5
6
7
8
9
10

21-7-2009
27-7-2009
27-7-2009
4/8/2009
5/8/2009
5/8/2009
6/8/2009
12/8/2009
13/8/2009

4835/09
4942/09
4943/09
5127/09
5151/09
5153/09
5171/09
5248/09
5264/09

Josefina Ortuño Celma, Josep Bassaganya
Puigdemunt, Jesús Calonge Blasco, Carme
Alcalà Carrillo i Moisès Vilar Castany.
Vicenç Linares Truy i Maria Clota Valls
Antonio Saborit Puig
Pau Casellas Rifà
Josep Ma. Benede i Cols.
Josep Faja Vilaseca
Josep Faja Vilaseca
20 Veïns
Jesús Calonge
Fina Ortuño Celma

11.- En data de 25 de setembre de 2009 l’arquitecte municipal ha emès informe en
relació a les al.legacions presentades amb els números 2 a 10.
12.En data de 9 d’octubre de 2009 la secretària municipal ha emès informe en
relació als aspectes jurídics de les al.legacions presentades en relació a l’al.legació núm.
1 i el punt 1 de l’al.legació núm. 9.
FONAMENTS DE DRET:
Com a fonaments de dret primer, segon i tercer es reprodueixen els fonaments de dret de
l’informe de Secretaria el tenor literal dels quals és el següent:
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PRIMER.Anàlisi de l’al.legació núm. 1 presentada per part de la Sra. Josefina
Ortuño Celma, el Sr. Josep Bassaganya Puigdemunt, el Sr. Jesús Calonge i Blasco, la Sra.
Carme Alcalà i Carrillo i el Sr. Moisès Vilar Castany.
1.- Procedència dels terrenys propietat dels que al·leguen.
L’Ajuntament de Torelló en sessió celebrada en data de 16 d’octubre de 1964 va acordar
acceptar la cessió gratuïta que el Sr. Bartolomé Balasch va fer a l’Ajuntament d’uns
terrenys d’una extensió de 7.591,37 m², que es corresponen amb la finca registral 1710 de
Torelló, en el que es deia que es destinarien per construir habitatges de renda limitada
essent la urbanització dels mateixos a càrrec de l’Ajuntament. Aquesta donació fou
elevada a escriptura pública en data de 12/11/1964.
Posteriorment per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 11 de
desembre de 1967 s’acorda segregar 3.808 m² de la finca anteriorment cedida, que
comporta la inscripció d’una nova finca registral la 2.406 del municipi de Torelló, i cedir-la
al Ministerio de la Vivienda perquè hi construeixi 40 habitatges protegides anant a càrrec
de l’Ajuntament les despeses d’urbanització. En virtut de Reial Decret 2.626/82 de u
d’octubre es traspassen a la Generalitat de Catalunya les funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat en matèria d'habitatge. Es traspassen a la Generalitat els terrenys
propietat del Ministeri per construir habitatge públic, d’acord a un Annex que
complementa el Reial Decret, entre els que s’hi troben els terrenys de Torelló cedits
prèviament al Ministeri, registral 2.406. En data de 3 d’abril de 1.985 s’inscriuen els terrenys
a favor de l’Institut Català del Sòl que era l’Organisme creat per la Generalitat per la
promoció de l'habitatge.
Posteriorment l’Ajuntament de Torelló compra de nou la finca a l’Institut Català del sòl pel
preu de 868.500 pessetes en virtut d’acord del ple municipal en sessió celebrada en data
de 13-7-1984 i es formalitza en escriptura pública en data de 16-11-1985.
D'aquesta finca registral 2.406 se segreguen 1.246 metres quadrats resultant una finca
independent, la Registral 6506, corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt 38-42
que es va permutar a favor dels consorts Sr. Josep Ortuño Portabella i Sra Pilar Celma
Morello i formalitzat en escriptura pública el 18 d’octubre de 1988. Aquesta venda es va
fer per permuta i en l’escriptura no es fa constar que les despeses d’urbanització aniran a
càrrec de l’Ajuntament, però precisament es fa constar que els metres de la parcel.la
propietat de l’Ajuntament que se cedeixen als particulars són superiors a la parcel.la
cedida per part dels Srs. Ortuño-Celma a favor de l’Ajuntament ja que la parcel.la dels
cònjuges Ortuño-Celma disposa de tots els serveis urbanístics i la de l’Ajuntament no.
D’aquesta finca registral 2.406 aquests terrenys es van segregar en cinc parcel.les
independents de 450 m² i es va segregar una part de finca de 312,75 m² que es va
agrupar a la Registral 1710 per fer-ne una d’independent de 540,94 m². Aquestes finques
es van vendre per part de l’Ajuntament de Torelló prèvia subhasta en relació a la finca 46
i 48 del C/ Giravolt i la venda directa en relació a les finques 50,52,54 i 56 del C/ Giravolt,
prèvia autorització del Departament de Governació, un cop declarada deserta la
subhasta per aquestes quatre finques. Les parcel.les es van vendre per un preu de
parcel.la sense incloure costos d’urbanització a favor dels següents interessats:
-Finca 8412, corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt, 46, de 450 m² a favor del Sr.
Jesús Calonge Blasco i Sra. Montserrat Sabatés i per una quantia de 6.715.000 pessetes i
formalitzat en escriptura pública de dos de juliol de mil nou-cents noranta-nou . Aquesta
venda es va fer per subhasta pública i en l’escriptura no es fa constar que les despeses
d’urbanització aniran a càrrec de l’Ajuntament.
-Finca 8450, corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt, 48, de 450 m² a favor de
Manuel Granados García i Maria Carme Alcalá Carrillo per una quantia de 6.613.210
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pessetes i formalitzat en escriptura pública de dinou d’octubre de mil nou-cents norantanou. Aquesta venda es va fer per subhasta pública i en l’escriptura no es fa constar que
les despeses d’urbanització aniran a càrrec de l’Ajuntament.
-Finca 8451, corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt, 50, de 450 m², a favor del
Sr. Pere Surribas Jaumira i Josefa Ortuño Celma per una quantia de 6.613.200 pessetes i
formalitzat en escriptura pública de data de dinou d’octubre de mil nou-cents norantanou. Aquesta venda es va fer per venda directa i en l’escriptura no es fa constar que les
despeses d’urbanització aniran a càrrec de l’Ajuntament.
-Finca 8452 , corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt, 52, de 450 m² a favor del
Sr. Josep Bassaganya Puigdemunt i Montserrat Faja Armengol per una quantia de
6.700.000 pessetes i formalitzat en escriptura pública de data dinou d’octubre de mil noucents noranta-nou. Aquesta venda es va fer per venda directa i en l’escriptura no es fa
constar que les despeses d’urbanització aniran a càrrec de l’Ajuntament.
-Finca 8801 , corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt, 54, de 450 m² a favor del
Sr. Antoni Pujol Sarsanedas per una quantia de 7.400.000 pessetes.
-Finca 8803, corresponent a la parcel.la situada al C/ Giravolt, 56, de 540,94 m², a favor
del Sr. Antoni Pujol Sarsanedas per una quantia de 7.828.325 pessetes.
No consta als arxius municipals, còpia de les escriptures públiques formalitzades per la
venda de les parcel.les situades al C/ Giravolt 54 i 56. Aquestes parcel.les es van vendre a
través de venda directa prèvia convocatòria de subhasta que va quedar deserta. Cal
esmentar que consta un conveni entre l’Ajuntament de Torelló i el Sr. Antoni Pujol de
data 21 de novembre de 2001 en el que es fa constar com antecedent que respecte a
les dues parcel.les venudes el Sr. Pujol haurà de fer front a les contribucions especials
corresponents a la urbanització del carrer esmentat, carrer que està ubicat a l’àmbit del
sòl urbà de Torelló.
En cap d’aquestes escriptures, ni els plecs de clàusules que van regir la subhasta es
menciona que l’Ajuntament assumirà els costos d’urbanització de les parcel.les i, en
canvi, consta expressament en el conveni signat amb el propietari de les parcel.les
venudes i ubicades al C/ Giravolt 54 i 56 que el comprador hauria d’assumir les
contribucions especials que s’aprovessin per la urbanització del carrer Giravolt.
1.2.-En primer lloc cal aclarir un seguit de Fets que els interessats fan en les al.legacions
dels que discrepem:
1.- En relació al Fet VII.- es diu que els terrenys cedits en el seu dia pel Sr. Balasch a
l’Ajuntament de Torelló tenen la qualificació de sòl urbà consolidat.
D’acord a l’article 30 del Decret
consolidat els terrenys que:

Legislatiu 1/2005 tenen la condició de sòl urbà

a) Tenen la condició de solar d’acord a l’article 29.
b) Els terrenys que només manca per assolir la condició de solar, assenyalar les
alienacions i rasants o bé completar o acabar la urbanització en els termes
assenyalats per l’article 29.a.
Els terrenys propietat dels que al·leguen no tenen la condició de solar per no tenir
establertes les rasants, ni afronten amb una via que compti amb enllumenat públic ni es
troba íntegrament pavimentada, inclosa la zona de pas de vianants, tal com es pot
observar en les fotografies que consten a l’expedient.
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L’article 31determina que tenen el caràcter de sòl urbà no consolidat el sòl urbà altre que
el consolidat. Per tant, els terrenys propietat dels que al·leguen tenen la consideració de
sòl urbà no consolidat al no reunir la parcel.la la condició de solar per no tenir els serveis
bàsics d’urbanització que preveu l’article 29 a) ni tenir fixades les rasants.
En el Fet IX es parla d’un informe del secretari municipal de data de gener de 2.007 que
entenem que no podem tenir en compte, perquè no consta signat.
1.3.-Fonament de dret primer dels que al·leguen.- fa referència a l’acord municipal
d’acceptació de donació gratuïta amb condició onerosa, vigent, vàlid, eficaç i executiu
que vincula a l’Ajuntament de Torelló.
Els que al·leguen basen el fonament de dret primer en dir que l’acte adoptat pel plenari
municipal del dia 16/10/1964 és un acte administratiu, vàlid, executiu i que produeix
efectes des de la data en què fou dictat i al.leguen els articles 56 i 57 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú que preveu que
els actes de les Administracions Públiques, subjectes al dret administratiu, es presumiran
vàlids i produiran efectes des de la data en què es dicten.
Entenem que els que al·leguen parteixen d’un error de base fonamentat en què l’acord
del ple adoptat en data de 16/10/1964 era un acte administratiu subjecte al dret
administratiu ja que l’acord era un acte adoptat per l’Ajuntament de Torelló, però sotmès
al dret privat i, per tant, no li era d’aplicació la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic i procediment administratiu comú sinó el codi civil al tractar-se de l’acceptació
d’una donació i, per tant, subjecte al dret privat.
Per altra banda, al.leguen que l’acord d’imposar contribucions especials per les obres
d’urbanització del C/ Giravolt és contrària a dret i vulnera els principis generals del dret i,
en concret, els principis de bona fe i de confiança legítima. No podem estar d’acord,
perquè els actuals propietaris de les parcel.les adquirides a l’Ajuntament i situades al C/
Giravolt 38-56 quan van adquirir les parcel.les en la informació que consta al Registre de
la Propietat en cap cas fa referència a què l’Ajuntament de Torelló assumís una obligació
de fer envers els compradors.
Per altra banda, tampoc en l’expedient de venda de les parcel.les ni en les escriptures
formalitzades davant Notari es va fer constar res que l’Ajuntament de Torelló assumiria
envers els compradors les despeses d’urbanització del vial del C/ Giravolt 38-56 més
tenint en compte que la venda es va fer pel preu del terreny, sense comptar les despeses
d’urbanització. Val a dir que si la venda s’efectua sense valorar les despeses
d’urbanització i a més a més aquestes despeses haguessin d’ésser assumides per
l’Ajuntament comportaria un enriquiment injust a compte de tots els contribuents del
municipi de Torelló.
1.4.- Fonament de dret segon.- Fa referència a què l’acord d’imposició i ordenació de
contribucions especials és contrari a la doctrina dels actes propis.
En aquest punt es torna a fer referència a què ningú pot anar en contra dels seus propis
actes en perjudici de tercers de bona fe. Es torna a incidir en el què ja s’ha mencionat en
el fonament de dret primer i donem per reproduïdes les al.legacions esmentades en
aquest sentit.
1.5.-Fonament de dret tercer.- Donació “modal” i obligació de complir la condició
imposada.
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La part recurrent manifesta que les donacions poder ser de diferents classes.
Donació pura: És aquella que es realitza sense cap condició, és a dir, com a donació
pura i simple, com a acta de transmissió o de disposició de la cosa, sense cap altre mòbil
accessori, vinculat a l’acte de liberalitat.
Donació condicional: és aquella en què el naixement o extinció dels efectes de la
donació està subordinada a la verificació d’un succés o fet futur o incert.
Donació onerosa: manifesta que és la que es contempla en l’article 622 CC que estableix
que les donacions amb causa onerosa es regiran per les regles dels contractes i les
remuneratòries per les disposicions del present títol en la part que excedeixin del valor del
gravamen imposat.
Manifesta que la doctrina majoritària i també el Tribunal Suprem estimen que el concepte
genèric de condició que recull el Codi Civil engloba les donacions “ modals” i a les
“mixtes”.
La part recurrent entén que la donació que es va pactar entre el donant i l’Ajuntament
de Torelló és una donació modal ja que el donant imposa a l’Ajuntament un deure de
realitzar una determinada prestació (la urbanització del carrer).
La donació formalitzada entre l’Ajuntament de Torelló i el Sr. Bartolomé Balasch en data
de 12 de novembre de 1964 es preveu expressament que el Sr. Balasch dona a
l’Ajuntament de Torelló la finca en l’estat actual en què es troba essent de compte de
l’Ajuntament de Torelló la urbanització de la finca.
La transcripció de l’escriptura formalitzada és la següent:
“DONACION : Don Bartolomé Balasch Company cede gartuitamente y dona al
Ayuntamiento de Torelló, la finca segregada i descrita en el precedente apartado, en el
estado en que actualmente se encuentra, siendo a cuenta del Ayuntamiento la
urbanización de la misma (...) El Sr. Pedro Ullastre fa constar que l’Ajuntament adquireix
la finca per construir habitatges de protecció oficial per l’Obra Social El Sindicat o per
altre Organisme”.
Entenc que és una donació pura ja que el cedent dona a l’Ajuntament de Torelló la finca
de la seva propietat en l’estat en el qual es troba als efectes que la urbanització vagi a
càrrec del cessionari i no se li puguin reclamar obligacions pendents al cedent.
Si fos una donació modal, com a firma el reclamant, d’acord a la jurisprudència
consolidada en aquest sentit el termini per reclamar el compliment de les donacions
modals és d’un any ja que el Tribunal Suprem ha efectuat un gir essencial respecte del
termini de caducitat per la revocació de les donacions de caràcter modal passant de
l’anterior criteri de quatre anys a un any.
Es podria reclamar el compliment de l’obligació a què es va comprometre l’Ajuntament
en el termini previst en el codi civil 1964 del Codi Civil que preveu un termini de prescripció
de quinze anys pel cas d’accions personals que no tinguin un termini fixat específic, com
és el cas de les donacions pures, i, per tant, el termini per reclamar el compliment
d’aquesta obligació de fer a l’Ajuntament de Torelló hauria prescrit. Si la donació és
modal, tal com afirmen els reclamants, l’acció per requerir el compliment hauria prescrit
en el termini d’un any.
Cal dir que la sentència que cita la part demandant STS de 10 de juny de 1998 no és
aplicable al cas concret ja que la sentència feia referència a un cas concret referent en
què un particular cedeix una superfície de 265,50 m² a l’Ajuntament com a vial, a canvi
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de no pagar les despeses per raó de l’apertura del carrer. Els particulars cedeixen a
l’Ajuntament els terrenys que estant afectats per vialitat a canvi de no pagar
contribucions especials. Posteriorment aquests particulars venen les parcel.les a tercers i el
TS resolt en el sentit que els compradors se subroguen amb els drets i obligacions del
cedent i, en conseqüència, tampoc els hi pot reclamar a aquest tercer el pagament de
les contribucions especials.
El cas de l’Ajuntament de Torelló no és exactament igual ja que el Sr. Balasch cedeix el
terreny gratuïtament a l’Ajuntament de Torelló i, per aquest motiu, l’Ajuntament assumeix
l’obligació de fer-se càrrec de la urbanització, però, no com a condició d’eficàcia de la
donació. Cal destacar que posteriorment, una part d’aquests terrenys que l’Ajuntament
havia rebut, concretament 3.808 m², els cedeix al Ministerio de la Vivenda per la
construcció d'habitatges de protecció oficial, aquests terrenys es traspassen a l’Institut
Català del Sòl i l’any 1984 l’Ajuntament els compra a aquest Organisme. És a dir, els
terrenys que inicialment l’Ajuntament havia rebut gratuïtament per part del Sr. Bartolomé
Balasch per la construcció d'habitatges de preu limitat surten del patrimoni de
l’Ajuntament i els torna adquirir l’any 1984 per compra de l’Institut Català del sòl.
Per altra banda, l’Ajuntament va vendre part del terreny que li va estar cedit l’any 1964,
prèvia parcel.lació en set parcel.les, els anys 1988, 1999 i 2000 a sis propietaris que
actualment es troben com a subjectes passius, ells o altres adquirents de les parcel.les
situades al C/ Giravolt 38-56, de les contribucions especials que es volen imputar i se’ls va
vendre en preu de sòl sense urbanitzar i no es va fer constar en les escriptures que
l’Ajuntament s’havia de fer càrrec de la urbanització i, per tant, entenem que ara no es
pot demanar a l’Ajuntament que no pot repercutir les contribucions especials amb
aquests veïns.
Per altra banda, entenem que els únics legitimats per exigir a l’Ajuntament el compliment
del previst en la donació només ho estaria el propi donant o bé els seus hereus i no els
tercers adquirents de les parcel.les venudes per l’Ajuntament.
Per altra banda, en l’acord del ple adoptat en data de 20 d’octubre de 1964 també es
feia referència a què els terrenys es destinarien a habitatges de renda limitada i al mateix
temps es deia que la urbanització dels mateixos aniria a compte de l’Ajuntament. Cal dir
que tampoc es va complir la destinació dels terrenys a la construcció d'habitatges de
preu taxat, però, en aquest cas, els reclamants no la mencionen i només volen fer complir
la part que fa referència al no pagament de les despeses d’urbanització als efectes de
poder obtenir un benefici particular.
Entenem que la donació era pura ja que no es preveia que el seu incompliment pogués
suposar la nul.litat de la donació i, en qualsevol, cas l’exercici per obligar al seu
compliment només el podria demanar el donant o els seus hereus i les accions per
exercitar-les estarien prescrites per haver transcorregut més de 15 anys. En tot cas, dins del
termini dels quinze anys el donant o els seus hereus haguessin `pogut exercitar l’acció per
declarar la nul.litat de la donació en base a què els terrenys no s’havien destinat a la
construcció d'habitatges de protecció oficial.
Per altra banda, cal dir que aplicant el mateix criteri que al.leguen els interessats al fer
referència a la Sentència STS de 10 de juny de 1998 els interessats se subrogarien en els
drets i deures de l’Ajuntament que va rebre els terrenys i haurien de fer front a les
despeses d’urbanització dels terrenys adquirits.
1.6.-Fonament de dret quart.- Responsabilitat patrimonial de l’administració.
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En aquest apartat es demana que l’Administració respongui pels danys soferts pels
particulars. S’explicita àmpliament la teoria de la responsabilitat patrimonial de
l’administració, però, sense entrar a determinar quins danys han sofert els reclamants.
En aquest apartat hem de dir que, en base als fonaments exposats anteriorment,
entenem que l’Ajuntament de Torelló ha actuat correctament i que els reclamants han
d’ésser subjectes passius de les contribucions especials, igual que la resta de propietaris
de la resta de carrers beneficiats per les obres, ja que del contrari, es produiria un
enriquiment injust per part dels interessats ja que haurien obtingut unes parcel.les a un
preu sense urbanitzar i se’ls pagaria els costos d’urbanització per part de l’Ajuntament i a
compte de tots els contribuents del municipi de Torelló.
1.7.- Fonament de dret cinquè.- Altres qüestions
1.7.1.- S’al.lega que no figuren els subjectes passius d’acord amb els títols de propietat. En
aquest sentit cal desestimar aquest fonament ja que precisament s’han relacionat tots els
subjectes passius i quotes en base als títols de propietat que consten en el cadastre de
béns immobles. S’ha exposat al públic i s’ha notificat als interessats als efectes que
poguessin al.legar qualsevol error que detectessin i, en principi, no s’ha produït cap
al.legació per error de titularitats.
1.7.2.- S’al.lega que no s’han tingut en compte la deducció de les despeses dels serveis
que ja han satisfet els propietaris. Cal també desestimar aquesta al.legació ja que en
l’acord del ple adoptat el 29 de juny es fa constar expressament en el punt 3.5 de l’acord
que “Pel cas d’existència de serveis urbanístics previs que siguin aprofitables en l’execució
de l’obra, la minoració de cost que aquesta circumstància comporti es deduirà de la
quota del subjecte passiu que pugui acreditar fefaentment el preu i pagament de les
despeses originals, un cop es realitzi la liquidació definitiva de les contribucions especials”.
1.7.3.- En tercer lloc, s’al.lega que no s’ha tingut en compte la ponderació del benefici
general i del benefici especial dels subjectes passius. En aquest punt hem de destacar
que el benefici general i especial s’ha tingut en compte en base a l’informe del tècnic
municipal, les fotografies que consten a l’expedient i en el mateix acord del ple en què es
justifica que al mancar bàsicament tots els serveis d’urbanització fa que s’imputi el 90%
del cost de les obres als titulars de parcel.les situades en els carrers que són objecte del
projecte d’obres i, per tant, entenc que aquest extrem ha quedat del tot justificat. S’ha
complementat aquesta justificació amb l’informe del tècnic municipal emès en data de
25 de setembre de 2009. De les mateixes al.legacions que fan els interessats es manifesta
que no s’ha fet mai una urbanització dels vials sinó que cada veí ha anat executant de
manera provisional i parcialment les obres necessàries per poder tenir els serveis mínims
d’urbanització per viure en els habitatges situats en aquesta zona.
Cal dir que en el cas que analitzem es produeix un benefici especial pels subjectes passiu
de les contribucions especials ja que, per un costat, les obres suposen un increment de
serveis pels usuaris al preveure la construcció de tots els serveis bàsics d’urbanització que
fins ara no tenien i, per altra banda, aquest comporta un innegable increment del valor
dels immobles dels veïns afectats. Aquest increment de valor de les parcel.les afecta
només a les finques dels particulars que són els propietaris a qui se’ls dota de tots els
serveis d’urbanització a qui no se’ls va exigir mai aquesta obligació quan, d’acord al
Decret Legislatiu 1/2005 i també en l’anterior Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel
qual s’aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística
havia d’anar a càrrec dels particulars propietaris de sòl urbà. Amb aquestes obres s’està
executant totes les obres d’urbanització, que no s’havien fet mai per la part privada, que
havia d’haver assolit el 100% del cost i ara amb la imposició de les contribucions especials
l’Ajuntament de Torelló es fa càrrec del 10% del cost de les obres que havien d’haver
assumit els titulars de les parcel.les situades en sòl urbà.
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Amb aquestes obres no es beneficia l’interès general ja que l’equipament municipal
situat al final de la urbanització, es correspon amb una muntanya, amb una forta
pendent que no pot ésser objecte de cap edificació i les obres que s’executen no
comporten cap increment de valor d’aquest equipament.
SEGON.- Caràcter de sòl urbà de les set parcel.les venudes o permutades per
l’ajuntament respecte de les quals es presenta l’al·legació primera per part de 5
propietaris de les referides parcel.les.
L’article 41 del Decret legislatiu 1/2005 preveu que el sòl urbà pot ésser edificat, d’acord
amb les determinacions del planejament urbanístic i mitjançant l’atorgament de la
llicència d’edificació corresponent si assoleixen la condició de solar. S’admet que les
obres d’edificació siguin simultànies a les d’urbanització o de reurbanització si prèviament
es presta la garantia i s’executen els elements d’urbanització que siguin determinats per
reglament.
El Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa dels textos legals
vigents a Catalunya en matèria urbanística preveia el mateix contingut que l’article
anterior en el seu article 120 que preveia que “El sòl urbà, a més de les limitacions
específiques que imposi el planejament no podrà ésser edificat fins que la respectiva
parcel.la mereixi la qualificació de solar, llevat que s’asseguri l’execució simultània de la
urbanització i de l’edificació mitjançant les garanties que reglamentàriament es
determinin.
D’acord a la normativa urbanística queda clar que per poder edificar el sòl urbà cal que
prèviament es dotin dels serveis urbanístics a la parcel.la per tal que aquesta adquireixi la
condició de solar. És una obligació dels propietaris el fer front al 100% de les despeses
d’urbanització de la parcel.la.
Hem comprovat les llicències d’obres concedides en els últims anys (a partir de l’any
2002) al C / Giravolt 38-56, que es corresponen amb part de les parcel.les respecte de les
quals es presenta l’al.legació núm. 1 i que són les parcel.les que provenen de part dels
terrenys inicialment donats a l’Ajuntament per part del Sr. Balasch i hem pogut constatar
el següent:
-Per Resolució de l’Alcaldia de data 24 de juliol de 2.002 es va concedir llicència d’obres
núm. 190/2002, al Sr. Antoni Pujol Sarsanedas per la construcció d’un habitatge aïllat al C/
Giravolt 52-54. En la llicència es fa constar que “aquesta parcel.la no disposa dels serveis
mínims i les obres d’urbanització s’han de realitzar a partir d’un projecte municipal, amb
un expedient de contribucions especials. Per tant tot i que les obres de construcció es
poden iniciar, NO es podrà ocupar l’habitatge fins a no haver realitzat la urbanització del
carrer”.
-Per Resolució de l’Alcaldia de data 15 d’octubre de 2.003, es va concedir llicència
d’obres a favor del Sr. Jesús Calonge i Montserrat Sabates per la construcció de la Fase 1:
Construcció de carcassa en habitatge unifamiliar aïllat al C/ Giravolt 46-Carrer Sau,9. En
la llicència es fa constar que cal obrir el carrer Sau i dotar-lo dels serveis urbans mínims. A
tal efecte es presentarà un plànol complementari del carrer a on es marquin les obres a
realitzar per tal que pugui ser valorat per l’enginyer municipal. S’ha de constituir un dipòsit
previ (en efectiu o a través d’un aval bancari) per garantir l’execució dels serveis
d’aquest carrer Sau. El valor exigit per l’aval fou de 3.170,20 €. Posteriorment per Resolució
de l’Alcaldia de data 4 de desembre de 2003 es va concedir llicència d’obres núm.
616/2003, al Sr. Jesús Calonge i Montserrat Sabatés per la construcció de la segona fase:
acabats interiors de l’habitatge unifamiliar aïllat de l’habitatge situat al C/ Giravolt 46,
Sau, 9. En la llicència es fa constar que l’habitatge no podrà ésser ocupat fins a no
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disposar dels serveis urbans mínims executats a través del projecte d’obres municipal o
per la propietat.
-Per Resolució de l’Alcaldia de data 23 de setembre de 2004 es va concedir llicència
d’obres a favor del Sr. Moisès Vilar Castany i Sra Susanna Moreno Nogué per la
construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al C/ Giravolt, 50. Es feia constar
expressament que el carrer Giravolt no està urbanitzat. Per tant, cal realitzar els serveis
urbans fins a connectar a les xarxes generals i la vorera al tram de la parcel.la. S’ha de
constituir un dipòsit previ (en efectiu o a través d’un aval) per garantir els serveis
urbanístics que manquen per un import de 1.533,50 €.
Queda clar que en totes les llicències concedides per edificar en les parcel.les venudes
per l’Ajuntament es feia constar que no hi havia els serveis d’urbanització i que calia
executar-los com a propietaris de sòl urbà.
Com hem vist els propietaris de sòl urbà, prèviament a l’edificació, tenen l’obligació de
dotar la parcel.la de tots els serveis d’urbanització, perquè adquireixi la condició de solar i
han d’assumir el 100% dels costos d’urbanització. A més a més, aquests propietaris van
adquirir les parcel.les sense imputar el cost de la urbanització i, per tant, ara no poden
al.legar que no se’ls pot repercutir contribucions especials ja que comportaria un
enriquiment injust que haurien d’abonar tots els contribuents del municipi de Torelló.
TERCER.- En relació a l’al·legació núm. 9 presentada pel Sr. Jesús Calonge Blasco, Registre
d’entrada núm. 5248/09, en relació al punt 1 en el que fa referència a què la seva dona,
Montserrat Sabatés i Padrós, propietària també de la finca afectada no surt notificada,
hem de manifestar que en relació a l’acord aprovat pel plenari municipal en sessió
celebrada en data de 29 de juny de 2009 sobre imposició i ordenació de les
contribucions especials com a conseqüència de l’obra “Projecte modificat d’obres
d’urbanització del carrer Giravolt, Sau, Joan Deordal i Puigdassalit” es va acordar la seva
exposició pública a través d’edictes que calia inserir en el BOP, així com en un diari de la
premsa diària de més circulació, als efectes que qualsevol interessat pogués presentar les
al.legacions que estimés convenients, ja que la llei preveu que aquest tràmit només ha
d’ésser sotmès a exposició pública i no s’ha de notificar personalment als interessats. No
obstant, l’Ajuntament amb la finalitat de donar-ne la màxima informació possible, va
notificar l’acord a tots els titulars de parcel.les i, en aquells casos de copropietats, es va
notificar únicament a un dels titulars. Quan s’adopti l’acord definitiu d’imposició de les
contribucions especials caldrà notificar-ho a tots els copropietaris que constin a
l’Ajuntament.
No obstant, en aquest cas en què el copropietari és la muller del Sr. Calonge entenem
que el Sr. Calonge li ha comunicat l’acord i la Sra. Montserrat Sabatés ha pogut tenir
coneixement de l’acte.
QUART.- En quant als fonaments de dret de l’al·legació núm. 8 es reprodueix la part de
l’informe de l’arquitecte municipal en relació a aquesta al.legació:
En Jesús Calonge i 19 veïns més, en data de 6 d’agost del 2009 i número de registre
d’entrada 5171 han entrat un escrit a l’ajuntament en el que fan constar els següents
punts:
1.-Les contribucions especials es legitimen per l'obtenció d’un valor afegit als immobles de
l’àrea beneficiada per l’obra. No queda reflectit en cap informe tècnic com es
beneficien els 4.000 m² que disposa l’ajuntament d’equipament, amb l’obertura del tram
superior del carrer Sau, únic vial que dona accés a aquesta zona d’equipaments.
Demanen per tant que es quantifiqui el benefici que suposa per l’ajuntament i assumeixi
la part que li correspondria en aquestes contribucions especials.
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2.-Tal i com consta al projecte, esta previst realitzar a la part del darrere de l’ambulatori
un talús acabat amb un mur i una tanca per la contenció de terres del carrer. Aquesta
actuació es realitza dintre una propietat particular que no és d’ús comú pels veïns, i
evidentment, la seva adequació no donarà més valor a les seves propietats. Creuen que
les obres de l’ambulatori hauria d’haver adequat els vials perimetrals. Per tant les obres
que es realitzin dins la propietat les assumeixi l’ajuntament o l’ICS, en cas contrari s’hauria
d’entendre que tots els murs de contenció de terres de les diferents parcel.les s’haurien
d’incloure en el projecte.
3.-Els edificis dels carrers Sau, Joan Deordal i Puigdassalit són molt antics, construïts a
l’empara de les corresponents llicències municipals i els serveis urbans es van realitzar
atenent els criteris municipals del moment. Entenen que l’ajuntament al donar llicència
de primera ocupació assumeix la part de la urbanització realitzada pels veïns, per tant la
reposició va a càrrec de l’ajuntament.
Respecte el contingut de l’al.legació, analitzant cadascun dels punts som de l’opinió que:
Respecte el Punt 1 de l’al.legació, en què es manifesta que no queda reflectit en cap
informe tècnic com és beneficien 4.000 m² d’equipament públic que tenen accés des del
carrer Sau, hem de dir que:
• En primer lloc hem de dir que no s’ha reflectit en cap informe, “com es beneficia”
l’equipament púbic, ja que apareix explicitat en el quadre detallat del càlcul de
contribucions especials, que es va lliurar d’inici als propietaris afectats.
• La zona d’equipament públic esta fora de l’àmbit dels carrers, i té accés no només des
del carrer Sau, sinó també des del carrer Giravolt. S’imputa a l’ajuntament la longitud de
façana que dona al carrer Sau i al carrer Giravolt, que és la zona afectada pel projecte.
No s’imputa la totalitat de la finca, com tampoc s’imputa la totalitat de les finques
particulars que resulten afectades, sinó que només en el tram de façana que dona al
tram de carrer a urbanitzar, com per exemple les del carrer Joan Deordal núm. 5, carrer
Giravolt 29 o Giravolt núm. 53-55 i altres.
Per tant, com queda reflectit en el quadre de càlcul de les contribucions especials
s’imputa a l’ajuntament:
Pel carrer de Sau: Escomesa d’aigua i clavegueram i 10 metres lineals de façana
Pel carrer Giravolt: 50 metres de façana.
No s’aplica a aquest equipament públic el concepte d’aprofitament urbanístic de la
finca, perquè tal i com exposa l’article 36 del Decret 1/2005 de 26 de juliol, de la Llei
d’Urbanisme, en el seu apartat 1 i 4, no li és d’aplicació.
Efectivament aquests dos apartats diuen textualment:
1. S’entén per aprofitament urbanístic la resultant de ponderar l’edificabilitat, els usos i la
intensitat dels usos que assigni al sòl el planejament urbanístic; també integra
l’aprofitament urbanístic la densitat de l’ús residencial, expressada en nombre
d’habitatges per hectàrea.
4. Als efectes del que estableix l’apartat 1 pel que fa a la determinació de l’aprofitament
urbanístic, no s’han de ponderar l'edificabilitat i els usos dels equipaments públics.
L’ajuntament es veu afectat per aquesta finca al pagament de 8.253,43 euros en
concepte de contribucions especials.
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Respecte el Punt 2 de l’al.legació, en el que posen en dubte que el talús de pedra que
s’ha previst al projecte d’urbanització sigui una obra que beneficiï al carrer, ans el contrari
opinen que és una obra que millora la finca del CAP, per la qual cosa el seu cost l’ha
d’assumir l’ajuntament o l’ICS, entenem que és un argument també erroni. Ja que:
• En primer lloc cal ressaltar que la finca ocupada pel Centre d’Assistència Primària
(CAP), era l’antic solar d’una escola pública. Aquest solar està adequadament delimitat
per una tanca que li dóna el vol a tot el perímetre. Aquesta tanca queda pel costat del
carrer Puigdassalit, més baixa que el nivell del vial, per aquest motiu, es preveu en el
projecte d’urbanització un talús des de la cara posterior del mur fins assolir el nivell
necessari per suportar la vorera, que serà una obra nova, ja que fins ara aquest tram de
carrer no en té, i per la mobilitat de les persones la considerem convenient.
• Aquest talús no beneficia la finca del CAP, ja que el carrer inclòs al projecte, és més
elevat que el pati de l’equipament sanitari, aquest equipament ja esta tancat respecte
aquest vial, i no hi té accés ni cap connexió a cap servei urbà.
No entenem com pot beneficiar la vorera a la finca, ni com es pot reclamar que
s’imputin costos al CAP, ja que el talús dissenyat va des de la cara externa del muret de
tancament de la finca del CAP fins a l’aresta de la vorera que es vol construir. A més s’ha
de tenir en compte que la calçada d’aquest tram de carrer ja existeix (sense urbanitzar,
però). El talús s’ha previst únicament per poder realitzar una vorera que permetés la
circulació de vianants sense riscos.
Entenem que no es pot considerar aquest punt i proposem que es DESESTIMI.
Respecte el Punt 3 de l’al.legació, en què argumenta que els edificis són antics, construïts
a l’empara de la corresponent llicència municipal, i amb llicència de primera ocupació,
per tant acceptats per l’ajuntament. Doncs que el carrer el pagui l’ajuntament, ham de
dir que no se sustenta en cap fonament legal.
En primer lloc, s’ha de dir que si els edificis són antics, i això és cert, no poden tenir llicència
de primera ocupació, ja que aquest és un document recent, que antigament no es
demanava. A més, en els diferents informes i acords de l’ajuntament es reconeixen les
despeses fetes pels particulars per dotar-se de serveis urbans anys enrere.
El que és més important respecte aquest tema, és que els carrers mai han estat
urbanitzats, per això es fa un projecte d’urbanització i l’expedient de contribucions
especials perquè suposa una millora de l’entorn urbà, que augmenta el valor de les
finques que hi tenen façana.
Voluntàriament l’ajuntament ha endegat aquest expedient de contribucions especials
per a col·laborar en l'execució de la urbanització d’uns carrers que tenen més de trenta
anys d’antiguitat i que haurien d’haver urbanitzat els propietaris de les finques en el
moment de la construcció dels habitatges, com en qualsevulla altra zona del municipi
que quan es va transformar de sòl rústic a edificable, com a Unitat d’Actuació
urbanística, va haver de sufragar a càrrec dels propietaris la totalitat de les obres. Ara
però a l’emparar de la llei d’urbanisme, per aquesta zona, que es pot considerar sòl urbà
no consolidat amb manca de serveis urbans, tot i que es podria instar la creació d’un
Polígon d’Actuació Urbanística per a resoldre les mancances en les infraestructures al
100% del cost imputat als propietaris, s’ha optat des de l’ajuntament per les contribucions
especials col·laborant en un 10 % com administració actuant i fent front a les despeses
d’urbanització de les finques de propietat municipal que hi tenen façana. D’entrada
l’aportació dels veïns es redueix al 90 %.
Per tant, entenem que s’ha de DESESTIMAR aquest punt de l’al.legació.
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CINQUÈ.- En quant a les al·legacions presentades amb el núm. 2,3,4,5,6,7, part del 9 i 10
es fonamenten les seves resolucions en base a l’informe emès en data de 25 de
setembre de 2.009 per l’arquitecte municipal.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Plans Estratègics o de Desenvolupament, Règim Interior i Seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
PRIMER.- ESTIMAR TOTALMENT O PARCIALMENT les al.legacions presentades pels següents
interessats:
-Al.legació núm. 2 presentada en data de 21-7-2009, Registre d’entrada núm. 4835/09,
pel Sr. Vicenç Linares Truy i Maria Clota Valls, s’estima íntegrament i es rectifica la
superfície de la finca de la seva propietat.
-Al.legació núm. 3 presentada en data de 27-7-2009, Registre d’entrada núm. 4942/09,
pel Sr. Antonio Saborit Puig s’estima parcialment en el sentit que no se li imputaran les
escomeses d’aigua potable i clavegueram ja que les escomeses les té pel carrer
Puigdassalit, en un tram de carrer que no està inclòs en el projecte d’obres objecte de
finançament a través de contribucions especials. No obstant, se li imputa el clavegueram
per les aigües de pluja del carrer Giravolt.
-Al.legació núm. 4 presentada en data de 27-7-2009, Registre d’entrada núm. 4943/09,
pel Sr. Pau Casellas Rifà s’estima parcialment en el sentit que s’estima que se li
descomptaran les despeses per la implantació dels serveis urbanístics a què va fer front,
sempre que es puguin aprofitar quan s’executi l’obra i sempre que pugui acreditar el seu
pagament. Aquest descompte es farà un cop s’aprovi la liquidació definitiva de les
contribucions especials, un cop acabades les obres.
-Al.legació núm. 5 presentada en data de 4-8-2009, Registre d’entrada núm. 5127/09, pel
Sr. Josep Ma. Benedé i Cols s’estima parcialment en el sentit que s’estima que se li
descomptaran les despeses per la implantació dels serveis urbanístics a què va fer front,
sempre que es puguin aprofitar quan s’executi l’obra i sempre que pugui acreditar el seu
pagament. Aquest descompte es farà un cop s’aprovi la liquidació definitiva de les
contribucions especials, un cop acabades les obres. En cap cas s’aplicarà l’import pagat
incrementat amb l’ipc tal com sol.licita en la seva sol.licitud i es fa constar que el cost de
la vorera ja ha estat deduït del càlcul final de la quota. S’estima deduir, en cas de poderse aprofitar la xarxa de clavegueram la quantia de 116.649,20 pessetes pagades per
l’interessat per aquest concepte.
-Al.legació núm. 6 presentada en data de 5 d’agost de 2009, Registre d’entrada 5151,
pel Sr.. Josep Faja Vilaseca s’estima en el sentit que se li descomptaran les despeses per
la implantació de la xarxa de clavegueram a què va fer front, sempre que es pugui
aprofitar la xarxa de clavegueram quan s’executi l’obra. Aquest descompte es farà un
cop s’aprovi la liquidació definitiva de les contribucions especials, un cop acabades les
obres.
-Al.legació núm. 7 presentada en data de 5 d’agost de 2009, Registre d’entrada 5153 ,
pel Sr. Josep Faja Vilaseca s’estima en el sentit que se li descomptaran les despeses per la
implantació de l‘escomesa de llum, sempre que es pugui aprofitar l’escomesa quan
s’executi l’obra. Aquest descompte es farà un cop s’aprovi la liquidació definitiva de les
contribucions especials, un cop acabades les obres.
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-Al.legació núm. 9 presentada en data 12 d’agost de 2.009, Registre d’entrada núm.
5248/09, pel Sr. Jesús Calonge Blasco s’estima parcialment el punt 1 referent a la
notificació, a partir dels propers tràmits a la copropietària de l’immoble Sra. Montserrat
Sabatés i es creu que la no notificació en l’acord d’aprovació inicial de les contribucions
no era necessari per no ésser preceptiva la seva notificació personal als interessats, en
base al fonament de dret tercer. S’estima el punt 3 de l’al.legació en el sentit que li
descomptaran les despeses per la implantació dels serveis urbanístics a què va fer front,
sempre que es pugui aprofitar la xarxa de clavegueram quan s’executi l’obra. Aquest
descompte es farà un cop s’aprovi la liquidació definitiva de les contribucions especials.
-Al.legació núm. 10 presentada en data de 13 d’agost de 2009, Registre d’entrada núm.
5264/09, per la Sra. Fina Ortuño Celma s’estima parcialment en el sentit que se li
descomptaran les despeses per la implantació dels serveis urbanístics a què va fer front,
sempre que es puguin aprofitar quan s’executi l’obra i sempre que pugui acreditar el seu
pagament. Aquest descompte es farà un cop s’aprovi la liquidació definitiva de les
contribucions especials, un cop acabades les obres. S’estima deduir, en cas de poder-se
aprofitar la xarxa d’aigua la quantia de 80.760 pessetes.
SEGON.- DESESTIMAR les al.legacions presentades següents:
-Al.legació núm. 1 presentada en data de 15 de juliol de 2009, Registre d’entrada núm.
4690/09, per part de la Sra. Josefina Ortuño Celma, Josep Bassaganya Puigdemunt, Jesús
Calonge Blasco, Carme Alcalá Carrillo i Moisès Vilar Castany en base als fonaments de
dret primer i segon.
-Al.legació núm. 8 presentada en data de 6 d’agost de 2009, Registre d’entrada núm.
5171/09, per part de 20 veïns en base al fonament de dret quart.
-Al.legació núm. 9 presentada en data de 12 d’agost de 2.009, Registre d’entrada núm.
5248/09, presentat pel Sr. Jesús Calonge Blasco en el sentit de desestimar el pagament de
les despeses del llum derivades de la connexió de l’immoble a un comptador d’obres en
base a l’informe de l’arquitecte municipal.
TERCER.- APROVAR, en conseqüència, les modificacions dels articles dels acords
d’imposició i ordenació recollits en les al.legacions en el sentit següent:
3.1.Es modifiquen les quotes
esmentades en el punt primer.

individuals per l’acceptació de les al.legacions

En quant a les acceptacions de les al.legacions 3,4,5,6, 9.3 i 10, e relació al descompte
dels serveis prèviament efectuats pels particulars, no comporta modificació de les quotes
individuals ja que les deduccions a fer seran valorades un cop s’hagin acabat les obres i
s’acrediti que s’hagi pogut mantenir els serveis urbanístics existents i, en aquest cas,
aquestes deduccions es faran constar en la liquidació definitiva de les contribucions
especials.
3.2.S’APROVEN les condicions especials de pagament a què es poden acollir els veïns
afectats per aquestes Contribucions Especials, que podran ser fraccionades amb
pagaments mensuals fins a 5 anys, prèvia la presentació d’instància per part de
l’interessat, els sis primers mesos sense cap tipus d’interès i el temps restant sol·licitat amb
l’interès de demora determinat en els pressupostos generals de l’Estat per cada exercici.
S’EXIMEIX de la presentació de garanties als veïns que s’acullin a les condicions especials
de pagament determinades en l’apartat anterior.
QUART.- APROVAR
DEFINITIVAMENT els acords d’imposició i ordenació de les
contribucions especials que és el mateix que va aprovar el ple en sessió celebrada en
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data de 29 de juny de 2009, incorporant les determinacions aprovades en el punt 3.2
quedant l’acord en el següent sentit:
4.1.Imposar les contribucions especials com a conseqüència de l’execució del
projecte l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització del carrer del Giravolt, Sau,
Joan Deordal, Puigdassalit”, l’establiment i exigència de les quals es legitima per
l’obtenció d’un benefici o per l’augment de valor dels immobles de l’àrea beneficiada.
4.2.L’acord d’ordenació concreta del tribut, que d’acord amb l’article 34.3 LHL conté
els següents extrems:
4.2.1.- El cost previst de l’obra es fixa en cinc-cents noranta-sis mil vuit-cents vuit euros amb
setanta-cinc cèntims (596.808,75 €) .
4.2.2- El cost suportat per l’Ajuntament serà de cinquanta-nou mil sis-cents vuitanta mil
euros amb vuitanta-vuit cèntims (59.680,88 €), corresponent al 10% del cost de les obres.
4.2.3.- La quantitat a repartir entre els beneficiaris serà d’un 90% del cost suportat per
l’administració, és a dir, cinc-cents trenta-set mil cent vint-i-set euros amb vuitanta-set
cèntims (537.127,87 €), que constituirà la base imposable del tribut.
4.2.4.- Els criteris de repartiment seran:
1.- Es reparteix dividint pel nombre d’escomeses el cost de les infraestructures inherents
a l’ús d’habitatge, és a dir, de sanejament, aigua potable, clavegueram, energia
elèctrica i telefonia. Així els mòduls a repartir en aquest apartat són els següents:
-Valor escomesa d’aigua ----------------------------------------------------- 1.656,72 €
-Valor escomesa per baixa tensió ---------------------------------------- 2.542,02 €
-Valor escomesa per telefonia --------------------------------------------- 1.361,75 €
-Valor escomesa per xarxa de clavegueram ----------------------- 2.994,75 €
2.- Per l’altre costat, es proposa dividir la resta de partides d’obra corresponents a
enllumenat públic, calçada, voreres, enjardinament i senyalització, que ascendeixen a
una quantia de 266.815,30 € es repartiran tenint en compte els metres lineals de façana i
el volum edificable en un 50% cadascun.
4.2.5. Pel cas d’existència de serveis urbanístics previs que siguin aprofitables en l’execució
de l’obra, la minoració de cost que aquesta circumstància comporti es deduirà de la
quota del subjecte passiu que pugui acreditar fefaentment el preu i pagament de les
despeses originals, un cop es realitzi la liquidació definitiva de les contribucions especials.
4.2.6.-Les condicions especials de pagament a què es poden acollir els veïns afectats per
aquestes Contribucions Especials, podran ser fraccionades amb pagaments mensuals fins
a 5 anys, prèvia la presentació d’instància per part de l’interessat, els sis primers mesos
sense cap tipus d’interès i el temps restant sol·licitat amb l’interès de demora determinat
en els pressupostos generals de l’Estat per cada exercici. S’EXIMEIX de la presentació de
garanties als veïns que s’acullin a les condicions especials de pagament determinades en
l’apartat anterior.
CINQUÈ.- ADVERTIR que aquesta quantitat es fixa, d’acord amb l’article 31.3 LHL, amb el
caràcter de mera previsió i serà objecte, en el seu cas, de l’oportuna rectificació, a l’alça
o a la baixa, una vegada acabades les obres i conegut el cost real de les mateixes.
SISÈ.- ASSENYALAR com a subjectes passius de les contribucions especials imposades les
persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la LGT
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especialment beneficiades per la realització de les obres, tenint aquesta consideració les
que siguin propietàries dels béns immobles afectats per l’execució del projecte.
SETÈ.-APROVAR DEFINITIVAMENT la relació de contribuents, així com les quotes individuals
resultants d’aplicar a la base imposable els mòduls establerts en relació amb cada una
de les finques i propietaris afectats, i segons resulta de les bases del repartiment que
s’aproven en aquest acord, incorporant l’al.legació núm. 2 acceptada, tal com consta a
l’expedient.
VUITÈ.- En tot allò que no estigui previst en aquest acord es remet a l’Ordenança General
de Contribucions Especials de l’Ajuntament de Torelló.
NOVÈ.- PUBLICAR el text íntegre del present acord definitiu dels acords d’imposició i
ordenació concreta de contribucions especials com a conseqüència de l’execució del
projecte l’obra “Projecte modificat d’obres d’urbanització del carrer del Giravolt, Sau,
Joan Deordal, Puigdassalit” al Butlletí Oficial de la província de Barcelona i al tauler
d’edictes municipal.
DESÈ.- NOTIFICAR als subjectes passius de les contribucions especials les quotes a satisfer
d’acord a la relació de contribuents aprovada contra la que podran presentar recurs de
reposició davant de l’ajuntament que pot versar sobre la procedència de les
contribucions especials, el percentatge del cost que hagin de satisfer les persones
especialment beneficiades o les quotes assignades.
INTERVENCIONS:
SR, MIQUEL FRANCH:
Donaré la paraula als grups municipals per tal que opinin en relació a aquest punt 2.7.
SRA. MONTSE AYATS:
És un tema que ja cueja des de fa temps en aquest Ajuntament. Precisament una de les
preguntes que voldríem que se’ns aclarís fa referència a un tema més de procediment,
de saber en quins terminis estem treballant, per evitar que torni a passar el que no fa gaire
va passar, quan es van esgotar tots els terminis i hem hagut de començar de nou. Des del
nostre punt de vista, aquest sector és un sector que com bé diu el document que
aprovem està sense urbanitzar, que ha portat molts debats i que a banda d’alguns veïns
que no estan d’acord amb aquestes contribucions especials –i per això han presentat
al·legacions-, algunes d’aquestes al·legacions, tal com s’especifiquen al document, són
raonades de gent que ha fet inversions i el que demanen és no pagar-ho dues vegades, i
per tant –resumeixo molt de pressa- se’ls diu que si, que tenen raó, i d’altres veïns que no
han presentat cap al·legació, perquè tenen molt interès en què això s’acabi.
Per tant, nosaltres hi donarem suport i demanem que se’ns aclareixi quin és el
procediment a partir d’ara.
SR. JORDI CASALS:
Per part del nostre grup, ja és sabut quin és el nostre posicionament; ja ho vàrem fer a
l’inici de la primera vegada que es varen començar els tràmits –aquest és el segon-:
nosaltres no estem d’acord amb la manera com s’ha plantejat això, al marge de les
al·legacions que es puguin estimar o desestimar, si no per tot el plantejament de les
contribucions especials i amb el seu volum. Com hem fet sempre en tot aquest procés,
nosaltres no hi donarem suport.
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SR. LLUÍS BASSAS:
Hi ha un seguit d’al·legacions que ja s’havien presentat; per una qüestió de temps s’ha
hagut de tornar a repetir tot el procediment. Per una banda, algunes d’aquestes
al·legacions s’estimen, o s’estimen parcialment; altres es desestimen... nosaltres creiem
que es tracta de qüestions purament tècniques, més que d’altre tipus. D’altres que no
s’estimen en aquest moment, però que en funció dels costos i del que hagi realitzat
cadascun dels implicats en tot això es podrà tenir en compte a l’hora d’aplicar els costos
personals que representen i, per tant, creiem que és una qüestió molt tècnica i que
d’alguna manera els tècnics han estudiat tots els antecedents i tot el que hi podia haver i
s’ha arribat a aquestes conclusions i, per tant, nosaltres creiem que s’ha de donar solució
definitiva d’una vegada a tot això i tirar-ho endavant.
SR. MIQUEL FRANCH:
A nivell del grup del PSC, respondré jo a tot aquest tema de les contribucions especials. A
la pregunta que feia la Montse Ayats, la secretària hi donarà resposta, per conèixer
exactament el procediment.
SRA. MONTSE FREIXA:
Ara ja seria l’aprovació definitiva, que és la que es presenta avui al ple; cal publicar; es
notificarà a tothom la liquidació provisional que resulta i, a partir d’aquí, es pot començar
l’obra quan l’Ajuntament ho cregui oportú o disposi de la partida necessària per a fer-ho.
SR. MIQUEL FRANCH:
Nosaltres com a grup, des d’un primer moment varem estar treballant en tot aquest
tema, juntament amb els veïns, sense que sortís en el seu moment cap tipus de problema.
NO m’estendré en llegir la resposta a aquestes al·legacions, que penso que són molt
clares; al mateix temps, l’Ajuntament té tot el dret en dir i informar els veïns de la seva
opinió pel que fa a qualsevol al·legació que s’hagi presentat; els veïns també tenen dret,
si és que consideren que l’aplicació d’aquestes contribucions especials o algun altre
aspecte del procediment, que no hi estan d’acord, poden presentar un contenciós; i així
ha estat: un grup de veïns, no pas tots –deixem-ho clar!- consideren que és incorrecta
l’aplicació de contribucions especials. L’Ajuntament no ho veu així i manifestarem a tots
els veïns quina és l’opinió de l’Ajuntament en aquest sentit. Justament, aquest grup de
veïns, precisament són persones que en el seu moment van optar a una subhasta d’uns
terrenys municipals. Des del nostre punt de vista, és el punt més complicat; no explicaré
com va anar tot això, perquè... els mateixos veïns que viuen en aquest veïnat consideren
que alguna cosa no es va fer del tot correcta, però d’opinions n’hi pot haver de tot tipus,
però és evident que és molt difícil que un Ajuntament, que ha de defensar els interessos
generals de tota la població, pugui entendre que uns veïns, concretament set, que van
comprar un solar a l’Ajuntament de Torelló, ara –i llegeixo textualment una part de la
resposta de l’Ajuntament a l’al·legació-: “com hem vist, els propietaris del sòl urbà –em
refereixo a aquests- prèviament a l’edificació, tenen l’obligació de dotar la parcel·la de
tots els serveis i urbanització, perquè adquireixi la condició de solar i han d’assumir el 100%
dels costos d’urbanització”; no és que ho digui l’Ajuntament, ho diu la normativa
urbanística i és per a tothom. A més, aquests propietaris van adquirir les parcel·les sense
imputar el cost de la urbanització. I, per tant, ara no poden al·legar que no se’ls pot
repercutir contribucions especials, ja que comportaria un enriquiment injust, que haurien
d’abonar tots els contribuents del municipi de Torelló. Jo no conec cap cas a Torelló,
almenys des que jo sóc alcalde, en què una persona propietària d’un solar sense edificar,
l’Ajuntament li pagui les obres d’urbanització. Penso que aquesta, entre d’altres, és una
de les raons molt contundents en relació a aquesta situació.
Com molt bé deia en Lluís Bassas, s’accepten un seguit d’al·legacions que precisament
no són d’aquest sector de propietaris que han presentat aquesta al·legació que
considera que l’ajuntament ha d’assumir les contribucions especials; l’Ajuntament pagarà
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el que li correspongui. Si l’Ajuntament hagués iniciat el tràmit en un sentit diferent al que
s’ha fet, no hauria de pagar ni el 10%, però aquest és el compromís al qual va arribar
l’Ajuntament en el seu moment i així ho farem, tot i que, repeteixo, no teníem per què,
però ja que ho hem fet en altres llocs de Torelló, ens ha semblat que també ho havíem de
fer en el cas de la urbanització dels carrers Sau, Joan Deordal i Puigdassalit. Per altra
banda, de la mateixa manera que l’Ajuntament té dret, després de fer les consultes
jurídiques i tècniques a urbanistes i juristes, els propietaris també tenen dret a presentar un
contenciós si és que no hi estan d’acord i així ho han fet.
Ja vàrem manifestar fa tres mesos, i l’opinió de l’Ajuntament segueix en el mateix sentit,
que mentre no hi hagi resposta a aquest contenciós –i també donant resposta al que
deies tu Montse Ayats-, l’Ajuntament no tirarem les obres endavant, tot i que considerem
que els pagaments són els que són. Per tant, jo no sé si s’endarrerirà molt o no... això
mateix que acabo de dir ara ja ho hem manifestat als advocats de les persones que han
presentat aquesta al·legació i, per tant, en són plenament conscients, però el que no
farem des de l’Ajuntament, si no ens ho mana una autoritat judicial, pagar unes despeses
d’urbanització que la resta de gent del municipi se les paga.
En general aquesta és, per mi, una resposta bastant contundent i penso que hem de fer
les coses per a tots de manera igual.
SR. JORDI CASALS:
Si se’m permet, com a portaveu d’Esquerra Republicana: suposo que l’explicació anava
per a tothom, a no sé que altres explicacions vagin adreçades a Esquerra i ara s’hagi
hagut de fer aquesta puntualització.
Nosaltres ja vàrem mostrar en el seu moment que crèiem que per tot el temps que s’havia
allargat aquest procés, el percentatge que aportaven uns i els altres, no crèiem que fos el
just i l’adient; és la nostra opinió, però aquí volten per l’aire algunes insinuacions, com algú
deia que hi havia la possibilitat del contenciós, com si nosaltres haguéssim de posar un
contenciós com a grup municipal, que no he entès mai; també s’ha insinuat com si
nosaltres no volguéssim que això tiri endavant i el que volem és allargar el procés...
nosaltres tenim el nostre plantejament; el varem fer en el seu moment i es basa en el que
varem dir en aquell moment, que és el que aporta l’Ajuntament i el que aporten els veïns,
amb tot el que té al darrere tot aquest procés, i ja està! Jo no entenc la contundència
cap a –suposo- esquerra republicana, ja que ha fet aquest incís que aquesta resposta
anava cap a nosaltres, no ho entenc! Nosaltres mantenim el nostre posicionament des de
l’inici.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, amb el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 2, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM
Abstencions: 0.
Per tant, la proposta S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA DEL NOMBRE LEGAL DE MEMBRES
DE LA CORPORACIÓ.
Quan són les 20:36 hores , el Sr. Lluís Sabatés es reincorpora a la sessió una vegada
finalitzada la deliberació del punt anterior.
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2.8.- APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE
REGIR L’ALIENACIÓ DE DUES PARCEL.LES SITUADES AL PLA PARCIAL LA CASETA PROPIETAT
DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ I CONVOCATÒRIA SIMULTÀNIA DE CONCURS:
ACORD:
ANTECEDENTS:
1.L’Ajuntament de Torelló és propietari de dues parcel.les situades al Pla Parcial La
Caseta, que es troben incloses al Patrimoni Municipal del sòl i habitatge, al haver estat
cedides en concepte del 10% d’aprofitament mig del pla parcial.
2.L’Ajuntament de Torelló vol procedir a la venda d’aquestes dues parcel.les per
impulsar el desenvolupament industrial del municipi oferint sòl industrial públic als efectes
d’estimular la iniciativa privada i fomentar el creixement econòmic i l’expansió de la
població.
3.En data de 18 d’agost de 2009 es va dictar un decret incoant l’expedient per
alienar, mitjançant concurs públic, les dues parcel.les propietat de l’Ajuntament de
Torelló, incloses dins del Pla Parcial La Caseta amb els núms. 1 i 4 respectivament del
projecte de Reparcel.lació La caseta i qualificades com a patrimoni municipal del sòl.
4.En data de 18 d’agost l’arquitecte municipal va valorar les parcel.les en el sentit
següent:
NÚM.
TIPOLOGIA
PARCEL·
LA
REPARCE
L.LACIÓ
1
Industria aïllada
Clau L
4

Indústria entre
mitgeres. Clau H

M²
SUPERFÍCIE

PREU BASE
PREU
M² DE
DE
SOSTR UNITARI
LICITACIÓ
E

Tom 2477, llibre
335, foli 203, finca
11784

6809 m²

Tom 2477, llibre
335, foli 218, finca
11787

4845,40 m²

280 1.906.520 €
€/m²
superfíc
ie
5.669
280
1.356.712
m²
€/m²
superfíc
ie
3.263.232

DADES
REGISTRALS

6809
m²

5.En data de 21 d’agost la Interventora municipal va emetre informe en relació al
valor de les parcel.les respecte als recursos ordinaris de la Corporació que suposa un
25,875 % sobre els recursos esmentats.
6.En data de 26 d’agost la Secretària municipal va emetre informe sobre el
procediment a seguir per realitzar l’alienació de les parcel.les i es van redactar els plecs
de clàusules administratives particulars que han de regir l’alienació de les parcel.les.
7.En data de 28 d’agost de 2009 es va demanar informe previ a la Direcció
General d’Administració Local amb caràcter previ a la venta de les parcel.les.
8.- Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 28 de setembre de
2009 es va aprovar la constitució del patrimoni municipal del sòl i habitatge on s’hi va
incloure aquestes dues parcel.les provinents del 10% d’aprofitament mig del Pla Parcial La
Caseta.
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9.En data de 8 d’octubre de 2009 s’ha rebut informe favorable per la venta de les
parcel.les per part de la Direcció General d’Administració Local.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.L’article 19.1 b) de la Llei 30/200, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic preveu que són contractes administratius, els d’objecte diferent als
anteriorment expressats, però, que tinguin naturalesa administrativa especial perquè
estan vinculats al gir o tràfic específic de l’Administració contractant o perquè satisfan
de forma directa o immediata una finalitat pública de l’específica competència
d’aquella. El contracte de venda de parcel·les del Pla Parcial La Caseta és un
contracte administratiu especial ja que l’objecte de la venda no és una compra-venda
pròpiament dita que l’únic que es busca és obtenir el màxim preu sinó que el que es
pretén és oferir sòl industrial al mercat per tal d’impulsar el desenvolupament industrial
del municipi.
SEGON.Els contractes administratius especials es regiran, en primer lloc, per les
seves normes específiques previstes en els plecs de clàusules particulars i,
subsidiàriament, per la Llei 30/2007 de contractes del sector públic i normativa de
desenvolupament i en defecte per les normes de dret privat. L’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu serà el competent per resoldre les controvèrsies que sorgeixin
del contracte administratiu.
TERCER.Els articles 40 i següents del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals preveu que l’alienació de béns
immobles es farà per subhasta. No obstant, els béns objecte de venda estan inclosos
dins del patrimoni municipal del sòl i habitatge i, en aquest cas, l’article 160 del Decret
Legislatiu 1 / 2.005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme,
preveu que l’alienació de terrenys del patrimoni públic de sòl i habitatge es fa per
concurs públic. Els ingressos obtinguts per la venda del patrimoni municipal del sòl i
habitatge, al no ésser d’ús residencial, es podran destinar a qualsevol de les finalitats
previstes en l’article 153.4 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’urbanisme i que són els següents:
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 a la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat.
Intervenir en el mercat immobiliari per abaratir el preu del sòl urbanitzat i facilitar
l’adquisició de sistemes urbanístics.
Formar reserves per a protegir i tutelar el sòl no urbanitzable.

QUART.- L’article 40 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre preveu que per la venda de
béns immobles, en el cas que el seu valor excedeixi del 25% dels recursos ordinaris del
pressupost consolidat de l’Ajuntament cal l’informe previ del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya i, en cas de béns immobles el valor del qual
no arribi al 25% d’aquests recursos se n’ha de donar compte al Departament de
Governació un cop instruït l’expedient i abans de la resolució definitiva. Les parcel·les
que són objecte de venda en aquest plec ascendeixen a una quantia global de
3.263.232 €. Aquest import excedeix del 25% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament i, per
aquest motiu, cal sol.licitar informe previ del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- L’article 275 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant abreujat
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TRLMRLC), estableix l’obligació que prèviament a l’aprovació de l’expedient de
contractació s’emeti informe pel servei jurídic corresponent.
SISÈ.- L’article 277 del TRLMRLC estableix que els plecs de clàusules administratives
particulars, un cop aprovats, s’han d’exposar al públic durant un termini mínim de 20 dies,
i s’ha d’anunciar en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya perquè s’hi puguin presentar reclamacions, les quals han de ser resoltes pel
mateix òrgan de contractació.
Tanmateix, aquest requisit no s’ha de complir si s’han aprovat prèviament clàusules
administratives generals. Aquest no és el cas de l’Ajuntament de Torelló, que no
disposa de plecs de clàusules administratives generals aprovats i en vigor, la qual cosa
fa necessària l’exposició pública de les clàusules particulars.
SETÈ.- Quant a la competència contractual dels òrgans locals, l’article 52.2.n) del citat
TRLMRLC estableix que corresponen al Ple, entre d’altres atribucions, les contractacions
de tota mena quan el seu import superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en
qualsevol cas, els 6.010.121,04 €. La disposició addicional segona de la Llei 30/2007 de
contractes del sector públic preveu que és competència del ple l’alienació de patrimoni
sempre que la seva valoració excedeix del 10% dels recursos ordinaris del pressupost o bé
de 3.000.000 €. L’article 47 de la Llei 7/1985 , de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local preveu que la venda de parcel·les s’haurà d’adoptar amb la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació si el valor de venda supera el
20% dels recursos ordinaris del pressupost.
La competència per a aprovar els plecs de clàusules i la convocatòria de concurs
correspon al plenari municipal i l’acord ha d’adoptar-se amb majoria absoluta ja que el
valor de les parcel·les a vendre excedeix del 20% dels recursos ordinaris del pressupost.
D’acord amb l’esmentat, vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda,
Plans Estratègics o de Desenvolupament, Règim Interior i Seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
PRIMER .- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars que han de regir
l’alienació de les parcel.les núm. 1 (Registral 11784) i 4 (Registral 11787) del Pla Parcial “La
Caseta”, incloses dins del Patrimoni Municipal del sòl i habitatge. Se sotmet a exposició
pública pel termini de 20 dies a través d’edictes que s’inseriran al BOP, DOGC i al tauler
municipal d’edictes per tal que qualsevol persona interessada pugui presentar les
al.legacions i reclamacions que estimi pertinents.
SEGON.- CONVOCAR simultàniament la licitació a través de Concurs públic fent constar
expressament que, en cas que es presentin al.legacions contra els plecs de clàusules
administratives particulars, quedarà suspès el concurs fins que es resolguin les al.legacions
dels plecs de clàusules administratives particulars.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres volem fer una pregunta: el preu que s’ha posat, 280 € per metre quadrat de
superfície, en relació al mercat, com està?
SR. LLUÍS BASSAS:
És el preu amb què ho han taxat els tècnics municipals.

43

SR. JORDI CASALS:
Estic d’acord; només volia saber si s’han donat facilitats amb el que és el preu, per
facilitar l’accés i, què passaria en el cas que no hi hagués sortida a aquests terrenys?
SR. PERE GALOBARDES:
Doncs seguirien essent municipals, però el preu és un preu tècnic; nosaltres no podem
posar preus en funció dels preus de mercat, i més quan el mercat, que en aquest sector
ara és difícil de quantificar. Per tant, la valoració és una valoració tècnica.
És un procés en què s’obrirà un termini perquè es puguin presentar les propostes
corresponents i, si no n’hi ha cap, quedarà desert.

VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
2.9.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL:
ACORD:
En data 23 de juliol de 2009 es va dictar la Resolució del conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, d’atorgament dels ajuts que estableixen la Llei 2/2004, de 4 de juny, de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, el Decret
369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei esmentada, i l’article 42.1 de
la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres.
De conformitat amb l’Annex de l’esmentada Resolució l’ajuntament de Torelló va ser
subvencionat per a portar a terme el Projecte d’Intervenció Integral del Barri del Casc
Antic.
D’acord amb el projecte presentat i aprovat pel Ple de l’ajuntament de Torelló,
s’estableix que la Direcció del Pla anirà a càrrec directament de l’Alcaldia, amb el suport
de la Regidoria d’Urbanisme i de la Ciutadania Activa. Tot i així, per a l’execució més
operativa d’aquest es comptarà amb una persona contractada a dedicació completa
per aquest concepte com a coordinació tècnica del Pla, que dependrà directament de
l’alcalde.
Atès que la valoració dels llocs de treball és un document tècnic que determina els llocs
de treball en funció del seu contingut funcional i que permet obtenir mesura de la
importància relativa als mateixos, dintre de l’organització.
Vist que l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local
atribueix als municipis, com administracions públiques de base territorial, la potestat
d’autoorganització.
És per tot això que es fa necessari procedir a la modificació de la Relació de Llocs de
Treball amb la creació amb caràcter temporal del lloc de treball de coordinador/a del
Pla de Barris.
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L’ocupació efectiva del lloc de treball no es preveu fins a 1 de gener de 2010, per la qual
cosa no es procedeix a la correlativa modificació per a la dotació pressupostària
d’aquest lloc de treball, la qual s’haurà de proveir per a l’exercici 2010.
És per tot això que, vist el dictamen favorable de la comissió informativa d’Hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, de règim intern i de seguretat, el ple de l’Ajuntament,
per unanimitat dels seus membres, acorda:
Primer.- APROVAR la modificació de la relació dels llocs de treball per a l’any 2009, amb
la creació amb caràcter temporal i amb el contingut funcional, retribucions i condicions
que s’annexa, del lloc de treball de coordinador/a del Pla de barris
Segon.- EXPOSAR-LA al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de vint dies hàbils, durant
el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i es procedirà a la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província.
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres sabem que aquesta figura és important per al desenvolupament del Pla de
barris, és correcte que hi hagi una persona que s’hi dediqui, i ens hauria agradat poderho demanar prèviament a la responsable de recursos humans, però per qüestions
personals no he pogut fer-ho i suposo que algun responsable de règim intern podrà
respondre: hi hauria la possibilitat, per aquesta plaça, aquest lloc de treball amb
responsabilitat, que les seves funcions les pogués assumir, durant aquest temps, algú que
ja estigui treballant a la casa?
SR. LLUÍS BASSAS:
Ara només es crea la plaça.
SR. MIQUEL FRANCH:
Creem la plaça ja que no es pot fer la tasca amb el personal que actualment té
l’ajuntament, estem parlant de pla de barris, que durarà 4, 5, 6 o 7 anys, depèn; hi ha
ajuntaments que fa més anys i tot que l’estan executant. El que no podem fer és no treure
la plaça a concurs i el que fem és això i vol dir que és obert a tothom i, per tant, algú de
la casa, de l’Ajuntament, si es vol presentar, ho pot fer igual que qualsevulla altra persona
de fora, però ho hem de fer correctament, perquè a més, l’Ajuntament hem de donar
explicacions d’aquesta contractació al Comissionat de pla de barris, en aquest cas, al
Departament de Política Territorial.
No serà un procés de funcionari, que tarda 4 o 5 mesos, perquè no és una plaça de
funcionari i creiem que en un parell de mesos, si no hi ha cap problema en mig, la plaça
pot estar convocada i procedir a fer les entrevistes i el procés de selecció. Ens agradaria
que a principis de gener ja pugui haver-hi la persona, perquè com deveu recordar, el pla
de barris l’any 2009 només inclou un projecte que ja s’està realitzant i, l’any vinent, si no
ho recordo malament n’inclou tres, que comencen de la meitat al final d’any, però
prèviament necessitem que hi hagi la persona responsable de la coordinació del pla de
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barris, perquè comenci a planificar una mica com ha d’anar tot: parlar amb Política
Territorial, s’ha de signar el conveni, hem de donar el nom del coordinador de tot aquest
procés, que és llarg i confiem poder-lo executar dins les dates que ens hi hem fixat.

VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
2.10.- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS
MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL):
INTERVENCIONS PRÈVIES:
SR. MIQUEL FRANCH:
Tenim el costum, cada any, en el tema d’ordenances, de donar en primer lloc la paraula
a la interventora municipal, per tal que faci una explicació tècnica d’aquelles qüestions
que consideri escaients. Després donaré la paraula al regidor d’hisenda, per tal que
expliqui tots aquells aspectes que consideri oportú. Després se cedirà la paraula a tots els
grups municipals.
Com bé sabeu, hi ha moltes ordenances que no es modifiquen; només es modifiquen
unes quantes i, per tant, si us ho sembla, ens centraríem en aquestes; les podem votar
globalment o individualment. Si us ho sembla, jo proposo que ho fem individualment.
SRA. CARME URGELL:
Les ordenances cal votar-les individualment, perquè una no té res a veure amb l’altra i,
per tant, cada ordenança s’ha de votar i requereix majoria simple.
De les ordenances que es modifiquen, només dues afecten a taxes i preus públics i
consta el corresponent estudi econòmic i financer per a la seva modificació.
La que també es modifica com a tribut és l’Impost sobre béns immobles; en aquest cas
s’ha fet l’estudi del que resultaria amb aquesta modificació sobre el padró de l’any 2010.
La resta són, sobretot, casos per posar al dia temes legislatius de cada una de les
ordenances que es modifiquin.
SR. PERE GALOBARDES:
Aquest vespre presentem al ple unes ordenances fiscals que recullen, al nostre entendre,
en temps de crisi, la necessitat de congelar els principals impostos i taxes municipals.
Podem dir que la gran part de taxes –com per exemple la taxa d’escombraries- es
congelen, essent el seu cost el mateix per aquest any. D’altra banda, i per tercer any
consecutiu, continuem abaixant els tipus de gravamen sobre l’IBI; el baixarem del 0,67
cap al 0,59, un dels més baixos de la comarca; aquest fet fa que més de 2.000 rebuts
baixin d’import –o sigui, que pagaran menys aquest any- i que prop de 5.800 rebuts. El seu
cost s’incrementi per sota dels 20 euros l’any. En total, així representa un 80% del padró
que és de 10.021 rebuts. Aquest fet és el resultat de la revisió cadastral que va fer la
Direcció General del Cadastre i que permetrà en els successius anys equilibrar aquest
impost sota el principi –com hem explicat els darrers anys- de “qui més paga és qui més
té”. També volem destacar l’acollida que ha tingut entre els ciutadans el fet de poder
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pagar l’IBI en dos terminis, tot i l’esforç que representa per a l’Ajuntament en termes de
liquiditat.
Aquest proper any, i segurament, els que han de venir, estaran caracteritzats per una
disminució important dels ingressos, fet que afectarà negativament els ajuntaments en la
seva despesa ordinària i en les seves inversions; també al nostre Ajuntament i que tindrà el
seu reflex en el proper pressupost; tot i això, la política prudent en època de bonança
que ha dut a terme aquest Ajuntament, permet mantenir les inversions necessàries i els
serveis i equipaments de qualitat per a tothom, aquest és l’objectiu; serveis i equipaments
equilibrats per a tothom, impostos equilibrats per a tothom. Entenem, doncs, que aquest
2010 serà un any difícil per a tots i que tots ens hem d’estrènyer el cinturó; nosaltres ho
farem i aquest és el primer pas: la congelació de les taxes i els impostos.
SRA. MONTSE AYATS:
És evident que l’Ajuntament de Torelló, com tots els ajuntaments, o la majoria dels
ajuntaments, està patint una reducció d’ingressos; l’Alcalde ho manifestava en l’anterior
ple i si consultes les dades, cada vegada és més evident una reducció que continuarà
l’any vinent; alhora, però, el poder adquisitiu de les famílies va a la baixa i, per tant, des
d’Iniciativa Ciutadans del Ges, en general estem d’acord amb la proposta d’intentar no
augmentar els impostos i les taxes; en tot cas ja anirem comentant el nostre vot en cada
una de les ordenances. Ara bé, des del nostre grup pensem que cal un exercici de
responsabilitat; no podem caure en el discurs fàcil: la congelació d’impostos demana un
treball intens i a fons de cara als pressupostos. L’alcalde va anunciar al darrer ple que
malgrat la disminució d’ingressos prevista l’Ajuntament no deixarà de prestar cap servei;
ens sembla bé que ho digui i que aquesta sigui la intenció, però ell sap i tots sabem que
això no és fàcil i que, sobretot, això no es pot fer en base a reduir partides sobre el paper
sense que al darrere hi hagi unes polítiques decidides per aconseguir-ho i això ho diem,
perquè ja ho varem dir en l’aprovació dels pressupostos per al 2009; no ens enganyem: la
despesa ordinària es manté o creix gairebé sempre; hi ha noves necessitats i, per tant, fer
quadrar aquests números no és fàcil i, per tant, molt bé, d’acord amb la congelació dels
impostos i de les taxes, però ha d’anar acompanyada d’una racionalització decidida de
la despesa; si no és així ens estarem enganyant de cara al futur.
Nosaltres pensem que en aquest exercici hauria estat bé, i demanaria que es fes de cara
a altres exercicis, aprofundir una mica més en la fiscalitat progressiva; això que dèiem que
“qui més té, més paga” és evident que això només podem fer-ho en aquelles taxes o
preus públics que determinem nosaltres, però ens sembla que és important procurar
incidir-hi i sobretot en èpoques de crisi com aquesta. També considerem que en taxes
com la de l’aigua, que avui no se’n parla, o la de les deixalles, que si que en parlem, el
que ja varem dir l’any passat en aquest ple d’ordenances: és fonamental treballar per
estalviar el consum, en un cas, i per reduir-ne l’excés que estem generant de deixalles, en
un altre i, per tant, ens sembla que és important buscar mesures que serveixin per això.
Per últim, des del punt de vista genèric, dir que ens sembla molt bé que finalment s’hagin
inclòs les famílies monoparentals en igualtat de condicions amb les famílies nombroses;
una reclamació que des del nostre grup ens havíem anat fent en diverses ocasions i
llàstima que no s’inclogués en les taxes per a la llar d’infants i de l’escola de música i
l’escola d’arts plàstiques, perquè això voldrà dir que les famílies no en podran gaudir fins
el proper curs, però en tot cas, celebrem que s’hagi incorporat i quan anem parlant de
cada una de les ordenances ja justificarem el sentit del nostre vot.
SR. JORDI CASALS:
A nosaltres ens agradaria recordar el que va passar ara fa un any: fa un any les
ordenances de Torelló no es van explicar al ple, on hi ha els representants de la
ciutadania; es van posar a debat unes propostes de l’oposició, es va debatre, però en
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quant a les ordenances i a les modificacions que feia l’equip de govern, es va sentir la
veu de l’oposició, però no hi va haver l’explicació de l’equip de govern; esperem que
aquest any si que puguem sentir les explicacions de les ordenances com així ja s’ha
avançat ara.
En quant al plantejament que fa l’equip de govern en aquestes ordenances, aquest any
si que hi ha crisi; l’any passat es veu que no i es va en la línia de congelar les taxes i els
impostos, en una línia semblant a la que plantejàvem nosaltres de cara a les ordenances
d’un 2009 que ja es preveia complicat, que ha estat complicat, però el plantejament de
fer política fiscal per donar una mica d’oxigen a les economies familiars, nosaltres creiem
que es fa en els impostos i no tant en les taxes, sobretot en un Ajuntament que sempre
hem tingut el principi, jo crec que encertat, i així ho hem reconegut sempre a l’equip de
govern, que les taxes han de cobrir el cost dels serveis. Nosaltres no sabem si la
congelació de les taxes suposa cobrir el servei i si aquest servei no es cobreix i hi ha un
dèficit, s’haurà de cobrir amb altres ingressos que seran dels impostos.
Com molt bé diu el regidor, en l’IBI, “qui paga més és qui té més”; en canvi, si congelem
les taxes, deixa de pagar l’increment que no hi ha hagut tothom. Nosaltres creiem que en
les taxes si que s’hauria de fer l’esforç de fer més polítiques de bonificació, en lloc de
congelar-les i mirar de cobrir aquests costos.
Nosaltres ja farem el plantejament concret en cada ordenança, però si que demanaríem
de cara a poder emetre el vot de l’IBI, si hi ha el compromís que s’ha dit de veu, perquè
sobre el paper no hi és, referent a la taxa de deixalles o a les que no es toquen i que
queden congelades, que es cobreixin els costos del servei i no passi el que dèiem
nosaltres, que el dèficit que pugui haver-hi en la taxa s’hagi de cobrir amb altres impostos.
SR. LLUÍS BASSAS:
Nosaltres hi estem d’acord, perquè d’alguna manera hem estat treballant per què no
passi això que deixa en Jordi; en algunes de les ordenances ja s’ha negociat el preu,
sobretot en el que són taxes, amb els proveïdors o els concessionaris del servei, de cara a
què no s’apugin les taxes sense que representi una disminució del servei.
Per tant, nosaltres en principi és evident que hi estem d’acord, perquè també hem estat
treballant com a equip de govern en què els costos de les companyies que ens estan
fent el servei no variï i que es pugui mantenir un any sense increment. Una altra qüestió és
que el sacrifici –com deia la Montse- que s’ha de fer darrere per veure les possibilitats que
això no resulti i finalment ens passem, s’estarà treballant a l’hora de fer els pressupostos
per tal que no sigui així.
SR. PERE GALOBARDES:
La veritat és que... jo dec ser jove, però aquest és un any excepcional per la situació
actual que ens trobem, suposo que no només els ajuntaments, però bàsicament que és el
que ens afecta a nosaltres, als ajuntaments del país; nosaltres com Ajuntament de Torelló,
no estem exempts en això; molts anys se’ns havia criticat, a vegades, que érem inclús
massa prudents, quan ara es demostra que això ens va de cara. Això no vol dir que el
que estem aprovant avui, que són unes ordenances, bàsicament són les que influiran en
la formalització de la proposta del pressupost de l’any vinent, perquè no ho oblidem: la
proposta de despesa ens ve condicionada per la capacitat que tinguem de rebre o de
generar ingressos. Per tant, és importantíssim el treball que estem fent tots els regidors de
l’Ajuntament, ara, tots els regidors de l’equip de govern, en replantejar i reanalitzar tot el
que hem estat fent fins ara, perquè si que és cert que la despesa ordinària haurà de
baixar i que segurament –ja ho avanço- el capítol IV, tot el que és de subvencions a
entitats, haurà de baixar, perquè estem davant d’un fet de reducció d’ingressos molt i
molt important; d’ingressos que fins fa poc eren ingressos que ningú es pensava que es
podrien reduir en la mesura de la seva virulència. El que volem evitar és acumular deute i,
per tant, sota aquest principi, no entenem que el no pujar les taxes és perfectament
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compatible en un any en què tenim avui en dia un IPC –que sempre és la base de
referència- negatiu, tot i que sembla ser que les previsions són que es tancarà a 0 i proper
a 0 però en positiu; per tant, com que aquest escenari tampoc l’hem viscut mai, és molt
difícil en aquests moments, quantificar sobre quina base, hi hauria la racionalització de
costos. Entenem que amb el fet els darrers anys podem tranquil·lament congelar les taxes
i dir que les bonificacions, en contemplem moltes, en el que és potestat nostra, en les
taxes.
L’IBI, que és un dels punts importants, hi ha un esforç continu –comparat inclús amb altres
Ajuntaments- de baixada de tipus i, per tant, de buscar aquest equilibri entre el que el
ciutadà paga pels serveis que rep i en què aquest any, a més, els increments, o no hi
siguin o que siguin els mínims possibles.
ACORD:
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a
l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text legal
esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació
dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir coma eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació
informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que les
Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Vistos els informes tècnic econòmic a què es refereix l’article 25 del text refós de la Llei
reguladora d eles Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de mercat
de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic
local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la modificació de les
seves tarifes.
Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització
d’activitats administratives de competència local, que s’imposen o es modifiquen,
l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt, del cost previsible del
servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu l’article 24.2 del text refós de
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la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vists els informes tècnics preceptius, i el dictamen favorable de la comissió informativa
d’Hisenda i plans estratègics de desenvolupament, de règim intern i de seguretat, el ple
de l’Ajuntament, amb la majoria que s’especifica en cada cas, acorda:
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança General de Gestió,
Inspecció i Recaptació dels ingressos municipals de dret públic que haurà de regir per a
l’exercici 2010 i següents.
S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 2 de l’article 2, que diu:
“No obstant, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades
actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per
determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions,
respecte d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat
delegada en la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o
de distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.”
Es modifica l’apartat 2 de l’article 32, i el nou redactat diu:
“2. Quan l’Ajuntament hagi delegat en la Diputació de Barcelona la recaptació de les
multes, i utilitzi PDA’s per a la seva tramitació, traslladarà a l’ORGT a través de telefonia
mòbil les dades relatives a les denúncies formulades. En altre cas, es gravaran
directament en la seva base de dades de l’ORGT els elements identificatius del vehicle i
la infracció.”
Es modifica l’apartat 1 de l’article 33, i el nou redactat diu:
“1. En els termes previstos a la Llei de Seguretat Vial, els titulars de vehicles objecte de
denúncia podran formular al·legacions.”
Es modifica el 3er paràgraf de l’article 33, i el nou redactat diu:
“A efectes que l’òrgan competent pugui dictar la resolució sancionadora que
correspongui, l’ORGT notificarà telemàticament a l’Ajuntament la relació d’expedients,
relatius a una denúncia de trànsit, la multa de la qual no està suspesa, anul·lada,
pagada, ni afectada per cap incidència. La comunicació de l’ORGT es produirà
mitjançant remissió d’un arxiu signat electrònicament de manera que resta garantida la
integritat i confidencialitat de la comunicació.”
L’apartat 5 de l’article 33 passa a ser el 4.
L’article 35 passa a ser l’article 34, l’article 36 passa a ser l’article 35,… i així
successivament fins al final de l’ordenança, que anteriorment acabava amb l’article 66 i
ara acabarà amb l’article 65.
Es modifiquen els subapartats a) i b) de l’apartat 1 de l’article 47, i el nou redactat diu:
“a) Deutes de quantia inferior a 60 euros.
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
b) Deutes de quantia compreses entre 60 euros i 300 euros.
- Embarg de diner efectiu o en comptes obertes en entitats de crèdit.
- Crèdits, valors i drets realitzables a l’acte, o a curt termini.
- Sous, salaris i pensions.”
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S’afegeix un apartat 7 a l’article 47, que diu:
“7. En els casos de procediments d’execució forçosa on no s’hagin adjudicat en subhasta
pública i posterior venda mitjançant adjudicació directa, béns propietat dels deutors,
correspondrà al Tresorer municipal fer la proposta a l’Alcalde d’adjudicació de béns a
favor de l’Ajuntament, de conformitat a allò establert en els articles 108 i següents del
Reglament general de recaptació.
Quan el procediment recaptador s’hagi tramitat per l’ORGT, un cop ultimades les
actuacions, aquest elevarà l’expedient a l’Ajuntament a fi que per part del Tresorer
municipal pugui formular a l’Alcalde la proposta d’adjudicació de béns.”
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Segon.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2010 i següents la modificació
de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança fiscal núm. 1, reguladora de la taxa per l’expedició de documents
administratius.
S’afegeixen els apartats 2 i 3 a l’article 7, que diuen:
“2. Es bonificarà en un 85% l’import de la taxa establerta a l’apartat 2.a) de l’article 6
d’aquesta ordenança, si hi ha renúncia per part dels interessats i aquesta es fa efectiva
una vegada incoat l’expedient, és a dir, registrada la sol·licitud de les persones
interessades, i amb una antelació mínima de dues setmanes respecte de la data del
casament.
3. Es bonificarà en un 30% l’import de la taxa establerta a l’apartat 2.a) de l’article 6
d’aquesta ordenança, si hi ha renúncia per part dels interessats i aquesta es fa efectiva
dins les dues setmanes precedents a la data del casament.”
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per recollida, eliminació i tractament de
residus sòlids urbans.
Es modifica l’apartat 2 de l’article 14 i el nou redactat diu:
“2. Els titulars d’activitats als quals fa referència l’article 10.2 de la present Ordenança que
figuressin a 31/12/2009 com a subjectes passius de la taxa per recollida, tractament i
eliminació d’escombraries de residus i no acreditin la contractació del servei d'eliminació
amb un gestor autoritzat, romandran integrats al padró fiscal que, per a la gestió de la
taxa establerta en la present Ordenança aprovi l’Ajuntament.”
S’afegeix un apartat 4 a l’article 16, que diu:
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“4. No obstant l’anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de la taxa aquí regulada, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa ciutadans del Ges no podem donar suport a aquesta ordenança; està
bé que s’hagi negociat amb l’empresa el tema d’ajustar els preus; nosaltres pensem que
s’han de començar a introduir criteris d’eficàcia i eficiència que també ens han de servir
per millorar o per fer que els nostres pressupostos puguin ajustar-se més; en tot cas, és
cert que aquesta taxa no s’augmenta, però nosaltres ja vàrem defensar l’any passat, i
seguim defensant que en taxes com aquesta s’hauria de treballar per aconseguir reduir
deixalles i, per tant, d’alguna manera és el que hem anat dient sempre; els paràmetres
haurien d’animar els contribuents a pagar menys per gestionar millor les deixalles;
nosaltres, l’any passat vàrem fer una proposta concreta que s’està aplicant en diversos
municipis, que és la de “premiar” –no sé si és la paraula- o “bonificar” les persones que
utilitzin la deixalleria. Ens sembla una bona mesura, una mesura que està funcionant en
ajuntaments i, d’altra banda, és una mesura que surt en el PAES, el Pla per a la
sostenibilitat que aprovarem d’aquí a una estona i, per tant, no entenem la raó per la
qual no s’inclou, suposo que és que no interessa l’equip de govern.
Tampoc no interessen les campanyes que ens prometeu any rere any, que mai no es
posen en marxa i tampoc és real, almenys a dia d’avui, el canvi dels contenidors i la
millora en la senyalització, temes prou importants i que d’alguna manera ajudarien a
millorar encara més la recollida.
Per tot això exposat, nosaltres no hi donarem suport.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, lligant-ho amb el comentava abans, és a dir que en l’expedient no hi ha la
informació, no hi ha l’estudi de costos del servei, ens crea aquest dubte; de paraula
se’ns ha dit que si, i amb el que s’ha acumulat en els darrers anys, és a dir, el que ha
comentat ara la Montse: per exemple, el tema dels contenidors o un tema que nosaltres
fa dos anys, a l’hora que nosaltres donéssim suport a les ordenances, que era el de fer un
estudi per un nou servei com el de recollida d’olis i això sembla que s’ha quedat en el
limbe, malgrat que és un compromís de fa dos anys.
Nosaltres pels dubtes que tenim sobre aquesta taxa, no hi votarem en contra, però ens hi
abstindrem, tenint en compte tot el plantejament global que hem fet abans, que per a
nosaltres les polítiques fiscals com la que es vol fer aquí es fa en impostos i no tant en
taxes, però, com he dit abans, per lligar-ho amb l’IBI i saber què podem votar, nosaltres
necessitaríem un compromís que no sé si s’ha agafat clarament o que no sé si s’ha
volgut agafar clarament, que no hi haurà un dèficit en què els costos dels serveis que
financen les taxes, existeixi.
I aprofito ara que hi ha una taxa per tornar a fer la pregunta.
SR. PERE GALOBARDES:
És que em sembla que ja ho he dit i ho he argumentat: l’última reunió que s’ha fet i que
s’ha establert és increment zero i nosaltres aplicarem això.
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Estem parlant d’aquesta ordenança.
SR. JORDI CASALS:
He aprofitat ara que hi ha una taxa per fer la mateixa pregunta que he fet abans, no
concretament per aquesta taxa, si no per a totes les taxes.
SR. MIQUEL FRANCH:
Jo us demanaria que les preguntes que s’hagi fet no es tornin a fer i si abans has dit una
cosa, tornar-ho a dir, perquè ens allargarem massa.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, amb el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM i de
CiU.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.
Per tant, l’ordenança s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.

Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Es modifica el 4art paràgraf de l’apartat 3 de l’article 2, i el nou redactat diu:
“Quan el pagament de la quota s’hagi dividit, els mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b)
de l’article 5, es refereixen a l’import de la quota líquida anual.”
Es modifica el 7è paràgraf de l’apartat 3 de l’article 2, i el nou redactat diu:
“Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades
s’incorporaran en el padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es
mantindran en els successius mentre no se’n sol·liciti la modificació.”
Es modifica l’apartat 4 de l’article 2, i el nou redactat diu:
“En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o de divorci, amb atribució
de l'ús de l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol.licitar l'alteració de l'ordre dels
subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l'ús. En aquest cas
s'exigeix l'acord exprés dels interessats.”
Es modifica el 1er paràgraf de l’apartat 3 de l’article 5, i el nou redactat diu:
“3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de
titulars de família nombrosa o monoparental en la data de meritació de l’impost, tindran
dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble de
què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 110.972,22 euros i constitueixi l’habitatge
habitual de la família.”
S’afegeix un apartat 5 a l’article 5, que diu:
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“5. Gaudiran d’una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns
immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les
ordenances municipals.
És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.”
Es modifiquen els apartats 2.1 i 2.2 de l’article 7, i el nou redactat diu:
“2.1. El tipus de gravamen serà el 0,57 per cent quan es tracti de béns urbans, en
general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.
2.2. El tipus de gravamen serà el 0,85 per cent quan es tracti de béns rústics.”
Es modifica la taula annexa de l’apartat 2.3 de l’article 7, que ha de dir:
ÚS
Solars sense edificar

CODI
M

TIPUS
0,804

VALOR CADASTRAL MÍNIM
52.806,92 euros

S’afegeixen els subapartats g) i h) a l’apartat 2.2 de l’article 8, que diuen:
“g) Per tal de determinar l’inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del
començament efectiu de les obres mitjançant l’aportació de l’acta de replanteig o del
certificat d’inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional
corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents serà de dos mesos
des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la liquidació tributària adquireixi
fermesa.
h)
Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar
l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres
d’urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre dins
dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la liquidació tributària
adquireixi fermesa.”
Es modifica l’apartat 2.4 de l’article 8, i el nou redactat diu:
“2.4. Titulars de família nombrosa o monoparental.
Per gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la
següent documentació:
- Títol vigent de família nombrosa o monoparental, expedit per l’Administració
competent.
- Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència
del títol de família nombrosa o monoparental i es mantindrà mentre no variïn les
circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
La bonificació es podrà sol·licitar fins el 31 de desembre de l’exercici immediat anterior a
aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el
seu cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses o
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monoparentals empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el
reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar
novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.
Excepcionalment, per a l’any 2010, per ser el primer exercici que s’estableix la
bonificació a les famílies monoparentals, només per aquestes, es pot sol·licitar fins l’últim
dia del període de pagament voluntari. En aquest cas, la concessió de la bonificació
tindrà efectes en el mateix any 2010 i comportarà el reconeixement del dret a la
devolució de l’excés ingressat, l’import que serà abonat en el compte bancari que
designi el subjecte passiu a aquest efecte.”
Es modifica l’apartat 2.5 de l’article 8, i el nou redactat diu:
“2.5. Bonificació per energia solar.
Per gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la
hisenda municipal la següent documentació:
Cèdula d’habitabilitat.
Certificat d’homologació dels col·lectors.
Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència
urbanística, el qual ha d’incloure la instal·lació del sistema per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar.
Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 5 anys
i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
L’efecte de la concessió de la bonificació comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre de l’exercici immediat
anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter
retroactiu.”
Es modifica l’apartat 2.6 de l’article 8, i el nou redactat diu:
“2.6. El gaudi de les bonificacions establertes pels habitatges de protecció oficial i en el
seu cas, la seva pròrroga, és incompatible amb l'aplicació de les bonificacions previstes
per als titulars de famílies nombroses o monoparentals.
S’afegeix un apartat 5 a l’article 14, que diu:
“5. No obstant l’anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”
ESMENA:
SRA. MONTSERRAT FREIXA:
Informa que hi ha una esmena a la proposta presentada, amb el següent redactat:
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Esmena que presenta l’alcalde al Dictamen aprovat per la Comissió Informativa
d’Hisenda del 19 d’octubre de 2009, que es presenta al Ple de l’Ajuntament del dia 26
d’octubre de 2009, d’aprovar provisionalment la modificació dels apartats 2.1, 2.2 i la
taula annexa de l’apartat 2.3 de l’article 7 de l’ordenança fiscal núm. 5, reguladora de
l’impost sobre béns immobles, i en aquest sentit es proposa que el nou redactat digui:
“2.1. El tipus de gravamen serà el 0,591 per cent quan es tracti de béns urbans, en
general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.
2.2. El tipus de gravamen serà el 0,88 per cent quan es tracti de béns rústics.”
Taula annexa de l’apartat 2.3:
ÚS
Solars sense edificar

CODI
M

TIPUS
0,834

VALOR CADASTRAL MÍNIM
52.806,92 euros

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
M’agradaria que s’aclarís una cosa: el tipus de gravamen que aprovem és el 0,591;
abans el regidor ha dit que l’any passat va ser de 0,67 i jo tenia anotat un 0,60...
SRA. CARME URGELL:
Va ser el 0,67.
SRA. MONTSE AYATS:
Aclarit això, des del nostre grup hem estat sospesant molt el sentit del nostre vot pel que
fa a aquesta ordenança, ja que sabem que és una de les que genera una part important
dels ingressos de l’Ajuntament i, d’altra banda, nosaltres pensem i més o menys així ho
hem pogut anar compartint, que els ingressos per aquesta ordenança són els que
permeten fer determinades polítiques socials, educatives, ... per tant, d’alguna manera,
en aquest cas no és una congelació; a més, tenim la revisió cadastral que vàrem fer en el
seu moment i que també té implicacions; d’altra banda, ens sembla bé que en
l’ordenança s’hagin incorporat les bonificacions per les famílies monoparentals, que es
comentava fa una estona, i també que s’hagi inclòs la bonificació per instal·lació de
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric en aquells habitatges que no hi estan
obligats. Per tot això, i esperant que realment els ingressos que generi aquest impost
s’apliquin a polítiques socials o a polítiques per afrontar la crisi, farem un vot de confiança,
donarem suport a aquesta ordenança i jo no estic d’acord en què en aquesta
ordenança, “qui més té més paga”, perquè en tot cas, pots tenir uns terrenys que poden
tenir uns valors, però aquestes dades no es contrasten ni amb els ingressos, ni amb altres
aspectes i ja m’agradaria que just aquest impost pogués aplicar la fiscalitat progressiva.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres som conscients del moment complicat en què vivim; econòmicament tenim
problemes en quant als ingressos i ho hem de conjugar amb les dificultats de la
ciutadania; veiem que hi ha l’esforç de les polítiques fiscals que comentava abans, per
donar una mica d’oxigen als ciutadans, als contribuents i s’aplica aquest coeficient de
l’IBI que fa que no pugi excessivament enguany el que s’hagi de pagar, si més no, per a
la majoria.
Ara bé, també sabem que tot el plantejament fiscal que pugui fer de recaptació
l’Ajuntament va basat sobretot en l’IBI, perquè bàsicament és d’on es treuen majors
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ingressos. Nosaltres ja hem fet la demanda, una de vàlida i l’altra que sembla que no hagi
de tenir resposta, que era el compromís relacionat amb les taxes; s’ha comentat en la de
deixalles i jo faig un plantejament per a totes les taxes: si hi ha el compromís que això no
succeeixi; entenc que s’intentarà i que aquesta és la voluntat. Jo he demanat el
compromís; he fet la pregunta abans i no he obtingut la resposta. Nosaltres, davant
d’aquest dubte i que el que pot passar és el que dèiem abans, és a dir, que a través dels
impostos estiguem pagant dèficits en les taxes, nosaltres no podem donar suport a l’IBI,
però no hi votarem en contra, sabent que s’ha fet aquest esforç i si tinguéssim aquest
compromís, nosaltres hi podríem votar a favor i podríem estar al costat de l’equip de
govern en aquesta proposta que fa.
SR. PERE GALOBARDES:
Jo el que voldria destacar, a part del tipus de gravamen, el principi de “qui més paga” en
termes d’IBI; estem parlant de l’ordenança de l’IBI i no del patrimoni personal de cada
ciutadà de Torelló; jo parlo en termes d’IBI que és el que estem aprovant en aquesta
ordenança i això no vol dir que sigui sempre així; és el terme que busca aquest equilibri.
I també una cosa que també m’agradaria matisar: la revisió cadastral la fa la Direcció
General del Cadastre, no la fa l’Ajuntament; l’Ajuntament l’única potestat que té és
l’aplicació d’un tipus de gravamen sobre aquesta revisió d’aquestes bases; això és una
cosa que hem d’explicar bé, perquè ha estat causa de confusió.
Si que vull dir és que una mesura que incorporem, en la línia d’incorporació de
bonificacions quan són possible, és aquesta que la Montse ha comentat i que jo vull
tornar a dir, perquè no teníem cap obligació de posar-la, però la posem: el fet que
bonifiquem el 30% de la quota durant 5 anys en aquells que instal·lin elements
d’aprofitament tèrmic d’energia provinent del sol i que no hi estan obligats per llei i ho
estem fent en moments en què no ens convé com a Ajuntament, des del punt de vista
financer; per tant, que és el cas de posar mesures que puguin ajudar també a la
dinamització econòmica des del punt de vista de l’ordenança.
SRA. MONTSE AYATS:
Jo no he qüestionat la revisió cadastral; en el seu moment hi vàrem donar suport i, a més,
em sembla que era important que es fes.
I sobre aquest tema de tenir o no tenir, sempre pot haver-hi una persona que tingui uns
béns immobles molt importants i que no disposi dels recursos bàsics per fer-hi front, però
no cal que anem discutint sobre aquest tema, perquè no ens posaríem d’acord.
SR. JORDI CASALS:
Només un apunt que abans m’he oblidat quan s’ha parlat de la bonificació a les famílies
monoparentals; ho vàrem proposar, però per Llei no era possible; també la vàrem
proposar per algunes altres taxes l’any passat, tant Iniciativa per Catalunya com nosaltres
i se’ns va tombar; llavors, en un butlletí, va sortir el regidor dient que ningú havia de donar
lliçons en polítiques socials a l’equip de govern, referit a les ordenances. Celebrem que
encara que sigui només pel fet que el Parlament equipara les famílies nombroses amb les
monoparentals, que s’inclogui aquesta bonificació que nosaltres no vàrem poder
presentar concretament per l’IBI l’any passat, per una qüestió de legalitat.
SR. PERE GALOBARDES:
La política social, (s’adreça al Sr. Casals) comprovaràs en aquest proper pressupost, que
encara estarà més alt el pressupost en política social que farà aquest Ajuntament,
multiplicat per un efecte invers; per tant, aquest Ajuntament continuarà mantenint la
mateixa política social que ha dut aquest any, l’incrementarà i continuarà defensant les
polítiques en ensenyament.
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Per tant, continuo dient i afirmant que en aquest equip de govern, no se’ls pot ensenyar
res en polítiques socials, t’ho reafirmo, i no només pel tema ordenances. El tema IBI també
és en aquest sentit, després de vint i escaig anys que feia falta i en podríem dir altres i
aquest Ajuntament farà un pressupost adequat a la realitat del moment, essent realistes i
serà un reflex de la part d’ingressos que ens vinguin.
VOTACIÓ DE L’ESMENA:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

VOTACIÓ DE L’ORDENANÇA:
Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.
Per tant, l’ordenança s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
ACORD:
Es modifica el 4art paràgraf de l’apartat 3 de l’article 2, i el nou redactat diu:
“Quan el pagament de la quota s’hagi dividit, els mínims establerts als apartats 1.a) i 1.b)
de l’article 5, es refereixen a l’import de la quota líquida anual.”
Es modifica el 7è paràgraf de l’apartat 3 de l’article 2, i el nou redactat diu:
“Una vegada acceptada per l’Administració la sol·licitud de divisió, les dades
s’incorporaran en el padró de l’impost de l’exercici immediatament posterior i es
mantindran en els successius mentre no se’n sol·liciti la modificació.”
Es modifica l’apartat 4 de l’article 2, i el nou redactat diu:
“En els supòsits de separació matrimonial judicial, anul·lació o de divorci, amb atribució
de l'ús de l'habitatge a un dels cotitulars, es pot sol.licitar l'alteració de l'ordre dels
subjectes passius per a fer constar, en primer lloc, qui és beneficiari de l'ús. En aquest cas
s'exigeix l'acord exprés dels interessats.”
Es modifica el 1er paràgraf de l’apartat 3 de l’article 5, i el nou redactat diu:
“3. Els subjectes passius que d’acord amb la normativa vigent ostentin la condició de
titulars de família nombrosa o monoparental en la data de meritació de l’impost, tindran
dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra, sempre que l’immoble de
què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 110.972,22 euros i constitueixi l’habitatge
habitual de la família.”
S’afegeix un apartat 5 a l’article 5, que diu:
“5. Gaudiran d’una bonificació del 30 per cent de la quota íntegra de l’impost els béns
immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
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l’energia provinent del sol, sense estar obligats a això per la normativa urbanística o les
ordenances municipals.
És requisit indispensable que les instal·lacions per a producció de calor incloguin
col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l’Administració competent.”
Es modifiquen els apartats 2.1 i 2.2 de l’article 7, i el nou redactat diu:
“2.1. El tipus de gravamen serà el 0,591 per cent quan es tracti de béns urbans, en
general, exceptuant els tipus diferenciats que s’assenyalen en la taula annexa.
2.2.El tipus de gravamen serà el 0,88 per cent quan es tracti de béns rústics.”
Taula annexa de l’apartat 2.3:
ÚS
Solars sense edificar

CODI
M

TIPUS
0,834

VALOR CADASTRAL MÍNIM
52.806,92 euros

S’afegeixen els subapartats g) i h) a l’apartat 2.2 de l’article 8, que diuen:
“g) Per tal de determinar l’inici del període bonificable, caldrà acreditar la data del
començament efectiu de les obres mitjançant l’aportació de l’acta de replanteig o del
certificat d’inici de les obres signat pel tècnic competent i visat pel col·legi professional
corresponent. El termini per la presentació dels esmentats documents serà de dos mesos
des que es van produir els fets i, en tot cas, abans que la liquidació tributària adquireixi
fermesa.
i)
Així mateix, per tal de determinar el final del període bonificable, caldrà acreditar
l’estat efectiu de les obres a 31 de desembre de cada any (mentre es realitzin obres
d’urbanització o construcció efectives) mitjançant el certificat corresponent; sempre dins
dels quinze dies primers del gener següent i, en tot cas, abans que la liquidació tributària
adquireixi fermesa.”
Es modifica l’apartat 2.4 de l’article 8, i el nou redactat diu:
“2.4. Titulars de família nombrosa o monoparental.
Per gaudir de la bonificació, s’haurà de presentar davant la hisenda municipal la
següent documentació:
- Títol vigent de família nombrosa o monoparental, expedit per l’Administració
competent.
- Còpia del rebut anual de l'IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà pel període de vigència
del títol de família nombrosa o monoparental i es mantindrà mentre no variïn les
circumstàncies familiars.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
La bonificació es podrà sol·licitar fins el 31 de desembre de l’exercici immediat anterior a
aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter retroactiu.
En cas que l’Administració competent faciliti per via telemàtica a l’Ajuntament o, en el
seu cas, a l’ORGT les dades sobre els titulars i membres de les famílies nombroses o
monoparentals empadronades al municipi, els interessats que hagin obtingut el
reconeixement de la bonificació almenys una vegada, es veuran lliurats d’aportar
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novament el títol en els anys posteriors al venciment d’aquest.
Excepcionalment, per a l’any 2010, per ser el primer exercici que s’estableix la
bonificació a les famílies monoparentals, només per aquestes, es pot sol·licitar fins l’últim
dia del període de pagament voluntari. En aquest cas, la concessió de la bonificació
tindrà efectes en el mateix any 2010 i comportarà el reconeixement del dret a la
devolució de l’excés ingressat, l’import que serà abonat en el compte bancari que
designi el subjecte passiu a aquest efecte.”
Es modifica l’apartat 2.5 de l’article 8, i el nou redactat diu:
“2.5. Bonificació per energia solar.
Per gaudir de la bonificació, el subjecte passiu haurà de sol·licitar-la i presentar davant la
hisenda municipal la següent documentació:
Cèdula d’habitabilitat.
Certificat d’homologació dels col·lectors.
Còpia del projecte tècnic que acompanyava a la sol·licitud de llicència
urbanística, el qual ha d’incloure la instal·lació del sistema per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar.
Còpia del rebut anual de l’IBI, o de document que permeti identificar de manera
indubtable la ubicació i descripció del bé immoble, inclosa la referència cadastral.
Aquesta bonificació, que tindrà caràcter pregat, es concedirà per un període de 5 anys
i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies determinants del seu atorgament.
Els contribuents hauran de comunicar qualsevol modificació a l’Ajuntament.
L’efecte de la concessió de la bonificació comença a partir de l’exercici següent a la
data de la sol·licitud i es podrà sol·licitar fins al 31 de desembre de l’exercici immediat
anterior a aquell en què hagi de tenir efectivitat, sense que pugui tenir caràcter
retroactiu.”
Es modifica l’apartat 2.6 de l’article 8, i el nou redactat diu:
“2.6. El gaudi de les bonificacions establertes pels habitatges de protecció oficial i en el
seu cas, la seva pròrroga, és incompatible amb l'aplicació de les bonificacions previstes
per als titulars de famílies nombroses o monoparentals.
S’afegeix un apartat 5 a l’article 14, que diu:
“5. No obstant l’anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”

Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana.
S’afegeix un apartat 5 a l’article 1, que diu:
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“5. Als efectes de l’impost sobre Béns immobles, tenen la consideració de béns immobles
rústics, de béns immobles urbans i béns immobles de característiques especials els que
defineixen d’aquesta manera les normes reguladores del cadastre Immobiliari. ”
Es modifica l’apartat 4 de l’article 2, i el nou redactat diu:
“4. Les transmissions de terrenys a què donin lloc les operacions distributives de beneficis i
càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l’actuació de transformació
urbanística, i les adjudicacions a favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys
aportats pels mateixos, en els termes de l’article 18 del Text refós de la llei del sòl, aprovat
per Reial Decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny. No obstant això, si el valor de les
parcel·les adjudicades a un propietari excedeix del que proporcionalment correspon als
terrenys aportats pel mateix, l’excés d’adjudicació si estarà subjecte a aquest impost.”
L’apartat 6 de l’article 2 passa a ser el 5, el 7 el 6, el 8 el 7 i el 9 el 8, de manera que en el
nou redactat d’aquest article no hi haurà apartat 9.
S’afegeix un 3er paràgraf a l’apartat 1 de l’article 6, que diu:
“Per tal que els béns urbans ubicats dins el perímetre delimitatiu dels conjunts històrics, que
hi estiguin globalment integrats, puguin gaudir d’exempció han de comptar amb una
antiguitat igual o superior a cinquanta anys i han d’estar catalogats, d’acord amb la
normativa urbanística, com a objecte de protecció integral en els termes que preveu la
normativa de patrimoni històric i cultural.”
Es modifica l’apartat 2 de l’article 6, i el nou redactat diu:
“2. Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost, en les
transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment
limitatiu del domini que afectin a l’habitatge habitual del causant realitzades a títol
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents de 1er grau i adoptats, els cònjuges i
els seus ascendents de 1er grau i adoptants.
A aquests efectes es considera habitatge habitual la residència on figuri empadronat el
causant. No obstant, s’entendrà que l’habitatge no perd el caràcter d’habitual a efectes
d’aquesta bonificació, quan la baixa en el padró hagi estat motivada per causes de
salut del causant suficientment acreditades.
L’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament es poden considerar
conjuntament com a l’habitatge habitual, sempre i quan es trobin situats al mateix edifici
o complex urbanístic.
En qualsevol cas, per tenir dret a l’esmentada bonificació caldrà que l’immoble adquirit,
en el moment de la defunció del causant, no estigués total o parcialment cedit a tercers.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest apartat,
juntament amb la documentació que ho justifiqui, en els termes previstos a l’apartat 7 de
l’article 11 d’aquesta Ordenança.”
Es modifica el 1er paràgraf de l’apartat 9 de l’article 11, i el nou redactat diu:
“9. Els Notaris per tal de donar compliment a l’obligació de comunicar a l’Ajuntament
una relació comprensiva de tots els documents que han autoritzat i en els que s’hi
continguin els fets, els actes o els negocis jurídics que posin de relleu la realització del fet
imposable d’aquest impost, remetran mensualment i per via telemàtica a la plataforma
del Consell general del notariat un índex informatitzat, el qual, una vegada processat i
verificat, es posarà a disposició de l’Ajuntament per tal que pugui obtenir-lo mitjançant
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comunicacions telemàtiques entre tots dos servidors. El mateix procediment es farà servir
per comunicar a l’Ajuntament la relació dels documents privats comprensius dels
mateixos fets, actes o negocis jurídics, que els hagin estat presentats per a coneixement i
legitimació de firmes. El que es preveu en aquest apartat s’entén sense perjudici del
deure general de col·laboració establert en la Llei general tributària.”
Es modifica l’article 12, i el nou redactat diu:
“Article 12.- Col·laboració social
1.
Els gestors administratius que hagin subscrit el corresponent conveni de
col·laboració, podran actuar com a col·laboradors socials de l’ajuntament, a l’empara
del que preveu l’article 92 de la Llei general tributària.
2.

Aquesta col·laboració podrà referir-se a:

a)
Assistència en la realització de declaracions.
b)
Presentació telemàtica d’autoliquidacions, declaracions, comunicacions i altres
documents tributaris.”
L’article 12 passa a ser l’article 13, l’article 13 passa a ser el 14, l’article 15 passa a ser el
16, i en aquest últim article s’hi afegeix un nou apartat 4, que diu:
“4. No obstant l’anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica
Es modifica l’apartat 3 de l’article 5, i el nou redactat diu:
“3. S’estableix una bonificació del 30 per cent de la quota de l’impost a favor dels titulars
dels vehicles que, per les característiques dels seus motors, es considera que produeixen
menor impacte ambiental, segons la guia de vehicles turisme de venda a Espanya,
publicada per l’Institut per a la diversificació i estalvi d’energia de desembre de 2008 i
que consten relacionats en l’annex I d’aquesta mateixa ordenança.”
Es modifica l’apartat 4 de l’article 7, i el nou redactat diu:
“4. En els casos de baixa definitiva, o baixa temporal per sostracció o robatori del
vehicle, es prorratejarà la quota per trimestres naturals. Correspondrà al subjecte passiu
pagar la part de quota corresponent als trimestres de l’any transcorreguts des de la
meritació de l’impost fins al trimestre en què es produeix la baixa al Registre de Trànsit,
aquest inclòs. No obstant això, en els supòsits de vehicles retirats de la via pública per al
seu posterior desballestament per l’ajuntament de la imposició, es prendrà com a data
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de la baixa, la de la retirada o recepció del vehicle per part de l’ajuntament.
Tanmateix, en el supòsit de renúncia del vehicle a favor de l’ajuntament de la imposició
per al seu posterior desballestament, es prendrà com a data de la baixa, la de la
recepció per part de l’ajuntament.”
Es modifica l’apartat 3 de l’article 10, i el nou redactat diu:
“3. L’ORGT comprovarà que les dades declarades siguin correctes i, en particular, si són
procedents els beneficis fiscals aplicats. Per això, l’interessat haurà d’aportar per mitjans
telemàtics o davant les oficines d’aquest organisme, en el termini de 10 dies comptats a
partir de la data de la matriculació efectiva del vehicle, la documentació que justifiqui el
benefici fiscal, per tal que, si escau, s’expedeixi un document que acrediti la seva
concessió.
En cas de no aportar dins el termini assenyalat la documentació indicada, l’ORGT
efectuarà en via de gestió tributària les verificacions i comprovacions corresponents i
practicarà les liquidacions que se’n puguin derivar.”
S’afegeix un nou apartat 7 a l’article 10, que diu:
“7. No obstant l’anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”
Es modifica l’annex I de l’ordenança, i el nou redactat diu:
“RELACIÓ DE VEHICLES AMB EFICIÈNCIA ENERGÈTICA MÉS GRAN, SEGONS LA GUIA DE
L’INSTITUT PER A LA DIVERSIFICACIÓ I ESTALVI D’ENERGIA
Benzina
Marca, model i versió
Toyota PRIUS
EXECUTIVE
Smart 45 mhd coupe
Pure 61 CV (softip)
Smart 52 coupe 52
coupe micro híbrido
Smart 52 cabrio 52
cabrio micro híbrido
Smart 45 mhd coupe
Pure 61 CV (softouch)
Smart 52 mhd coupe
Passion 71 CV
(souftouch)
Smart 52 mhd cabrio
Passion 71 CV
(souftouch)
Honda CIVIC 4P 1.3 iDSI Hybrid

Cilindrada
cm³

Canvi
(1)

Potència
CV (KW)

1497

O

78(57)

Consum
(l/100
km
4,3

Emissió
CO2
g/km
104

Classificació
per consum

999

O

61(45)

4,3

103

C

999

O

71(52)

4,3

103

C

999

O

71(52)

4,4

105

D

999

O

61(45)

4,4

104

D

999

O

71(52)

4,4

104

D

999

O

71(52)

4,5

106

D

1339

CVT

115,6(85)

4,6

109

A

A

63

Peugeot 107 3P RCLINE 1.0 68
Toyota Aygo 1.0 3/5 p
Toyota Aygo 1.0 MMT
3/5 p
Citroën C1 1.0i 12v
Citroën C1 1.0i 12v
SensoDrive
Peugeot 107 5P
URBAN/URBAN MOVE
1.0 68 2-TRONIC
Peugeot 107 3P
BASIC/URBAN/URBAN
MOVE 1.0 68
Peugeot 107 5P
BASIC/URBAN/URBAN
MOVE 1.0 68
Peugeot 107 3P
URBAN/URBAN MOVE
1.0 68 2-TRONIC
Smart 52 coupe
Pure/Pulse/Passion 71
CV
Smart 52 cabrio
Pure/Pulse/Passion 71
CV
Smart 62 coupe
Pure/Pulse/Passion 84
CV
Smart 62 cabrio
Pure/Pulse/Passion 84
CV
Opel Agila 1.0 12V 65
CV MAN
Suzuki SPLASH 1.0 GLS
Subaru JUSTY MY09
Hyundai i10 1.1 GLS

998

M

68(50)

4,6

108

B

998
998

M
AS

68(50)
68(50)

4,6
4,6

109
109

B
B

998
998

M
A

68(50)
68(50)

4,6
4,6

109
109

B
B

998

A

68(50)

4,6

109

B

998

M

68(50)

4,6

108

B

998

M

68(50)

4,6

108

B

998

A

68(50)

4,6

108

B

999

O

71(52)

4,7

112

D

999

O

71(52)

4,9

116

E

999

O

84(62)

4,9

116

E

999

O

84(62)

4,9

116

E

996

M

65(48)

5

120

B

996
998
1086

M
M
M

65(48)
69(51)
66(48)

5
5
5

120
118
119

B
B
B

Gasoil
Marca, model i
versió
Smart CDI Pure
Coupe CDI 45 CV
Smart CDI Pure
Cabrio CDI 45 CV
Seat IBIZA
ECOMOTIVE 1.4 TDI
MAN. 5V
Volkswagen POLO
BLUE MOTION 1.4
TDI MAN. 5V
MINI Couper D
(R56)

Cilindrada
cm³

Canvi
(1)

Potència
CV (KW)

799

O

45(33)

Consum
(l/100
km
3,3

Emissió
CO2
g/km
88

Classificció
per consum

799

M

45(33)

3,3

88

C

1422

M

80(59)

3,8

99

A

1422

M

80(59)

3,8

99

A

1560

M

108,8(80)

3,9

104

B

C
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Skoda FABIA
(NUEVO) GREEN
LINE STATION
WAGON 1.4 TDI
MAN. 5V
Skoda FABIA
(NUEVO) GREEN
LINE 1.4 TDI MAN.
5V
Volkswagen POLO
BLUE MOTION 1.4
TDI MAN. 5V
Skoda FABIA
(NUEVO) GREEN
LINE 1.4 TDI MAN.
5V
MINI Couper D
Clubman (R56)
Peugeot 107 5P
URBAN/URBAN
MOVE 1.4 HDI 54
Toyota Aygo 1.4 3/5
p
Peugeot 107 3P RCLINE 1.4 HDI 54
Peugeot 107 3P
URBAN/URBAN
MOVE 1.4 HDI 54
Citroën C1 Hdi 55
Fiat 500 1.3 Multijet
Citroën C2 Hdi 70
Senso Drive
Lancia Musa 1.3
JTD 90 cv oro DFN
Lancia Musa 1.3
JTD 90 cv platino
DFN
Lancia Ypsilon 1.3
JTD 75 cv platino
Lancia Ypsilon 1.3
JTD 75 cv oro
Citroën C3 Hdi 70
Senso Drive
Mazda MAZDA 2
1,4 CRTD
Active/Active+
Seat IBIZA NUEVO
1.4 TDI MAN. 5V
Citroën C2 Hdi 70
Renault Twingo II
1.5 dCi 65 cv

1442

M

80(59)

4,1

109

A

1422

M

80(59)

4,1

109

B

1422

M

80(59)

4,1

108

B

1422

M

80(59

4,1

109

B

1560

M

108,8(80)

4,1

109

B

1398

M

54(40)

4,1

109

C

1398

M

54(40)

4,1

109

C

1398

M

54(40)

4,1

108

C

1398

M

54,4(40)

4,1

109

C

1398
1300
1398

M
M
A

54,4(40)
75(55)
68(50)

4,1
4,2
4,2

109
111
111

C
C
C

1248

O

89,76(66)

4,3

114

B

1248

O

89,76(66)

4,3

114

B

1248

M

75(55)

4,3

114

B

1248

M

75(55)

4,3

114

B

1398

A

68(50)

4,3

113

B

1399

M

68(50)

4,3

114

B

1422

M

80(59)

4,3

114

B

1398
1461

M
M

68(50)
64(47)

4,3
4,3

113
113

C
C

Nota: S’han inclòs com el mateix vehicle els del mateix model quan només canvia el
número de portes, l’acabat exterior o altres característiques sempre que tinguin la
mateixa classificació.
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(1) Símbols utilitzats en el tipus de canvi:
M: manual; A: automàtic; AS: automàtic seleccionable; CVT: transmissió variable
continua; O: altres.”
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, seguint en la lògica dels darrers anys i seguint en la lògica de plantejament de
les ordenances globalment: oxigenar les famílies, l’economia domèstica a través de les
ordenances es fa en els impostos i no tant en les taxes; nosaltres ja hem dit que aquest
impost està congelat des de fa... sembla una eternitat, a Torelló, perquè està al màxim i ja
no el podem apujar més; el que si que podríem fer és baixar-lo. Nosaltres creiem que es
podria baixar i més en una situació com l’actual.
I per acabar, només un comentari o una observació: no sé si vaig errat, però sembla que
tots els que han entrat en les bonificacions per disposar d’un cotxe ecològic, són molt
poques persones, no sé si n’hi ha algun; no sé si és, perquè a Torelló no n’hi ha, no hi ha
consciència a l’hora de comprar cotxes, que siguin d’aquest model o és que no en fem
la publicitat correctament.
Nosaltres no votarem en contra; ens hi abstindrem, com hem fet altres vegades.
SR. PERE GALOBARDES:
Entenc que no hi ha una proposta clara de baixar o no l’impost? El que no podem és ser
irresponsables quan estem a l’equip de govern i nosaltres hem de garantir aquests serveis.
Tenim ajuntaments al costat que justament el varen apujar l’any passat i, en teoria, els
hauria pogut ser fàcil tornar-lo a baixar i han manifestat públicament que no, que el
mantenen, tenint-lo al màxim igual que nosaltres; perquè nosaltres hem de garantir que
tots els ciutadans i ciutadanes de Torelló, en èpoques dures i difícils com les actuals,
puguin continuar gaudint dels serveis que aquest Ajuntament posa al seu abast i en
puguin gaudir amb la qualitat que es mereixen, tinguin la renda que tinguin. Per tant, no
podem incidir en baixades fictícies o en llençar globus sonda dient que s’hauria de baixar
l’impost... no ho podem dir això, si no és que s’acompanya de “què vol dir rebaixar
l’impost”, què deixarem de fer: deixarem de fer córrer el vehicle adaptat, què deixarem
de fer a canvi?
Famílies monoparentals: també és un tema que és interessant que es digui quines són les
famílies monoparentals.
Cotxes ecològics: nosaltres no decidirem per a cada ciutadà de Torelló quin cotxe
decideix comprar-se.
SR. JORDI CASALS:
Per al·lusions, de llençar les coses a l'aire sense sentit; abans se’ns ha dit a tots els regidors,
també els d’esquerra, que ens centréssim en les ordenances i entenc que també que ens
centrem en les ordenances d’aquest municipi i no parlarem d’altres municipis. Em sembla
correcte fer aquest plantejament i no sé si parlar del que fan altres municipis aporta res en
aquest debat.
Nosaltres no fem un plantejament de tirar la pedra i amagar la mà; nosaltres ja ho hem dit
altres anys. També nosaltres hem vist com han anat les coses quan hem fet alguna
proposta; ho vàrem veure l’any passat: va passar el rodet i no se’n va aprovar ni una i
alguna anava en les línies que ara si, com són les famílies monoparentals.
Nosaltres, si algun dia arribem a governar, que esperem que si, ja farem els nostres
plantejaments, perquè ara és difícil, en un ple d’ordenances, que s’acceptin les nostres
propostes, com per exemple la del pagament fraccionat, que la vàrem presentar en
diferents moments, se’ns va tombar i després, de cop i volta, un any es va fer; doncs molt
bé! Felicitats! Encara que no va ser a proposta nostra, perquè quan vàrem fer la proposta
se’ns va tombar, però al final es va poder fer i la gent està contenta.
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VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, amb el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU I D’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.
Per tant, l’ordenança s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.
SR. MIQUEL FRANCH:
Aprofito que parlem de vehicles ecològics, per informar que estem en negociacions amb
l’empresa, de tal manera que el pàrquing de Vitri, que entra al pla de barris, s’hi puguin
posar carregadors elèctrics. Estem a punt de tancar l’acord i confiem que el tancarem
amb les condicions suficients per poder tenir uns quants carregadors elèctrics.

Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i
obres.
Es modifica el 2on paràgraf de l’apartat 1 de l’article 6, i el nou redactat diu:
“Les bonificacions establertes en aquest apartat no són acumulables. Quan les
construccions, instal·lacions o obres fossin susceptibles de ser incloses en més d’un supòsit i
l’interessat no hagués manifestat cap opció per un o un altre, s’aplicarà sobre la quota
tributària resultant d’aplicar la bonificació anterior.”
Es modifiquen els subapartats b. i c. de l’apartat 1 de l’article 7, i el nou redactat diu:
“ b. Els honoraris que facturin els professionals que hagin dut a cap l’elaboració del
projecte i la direcció tècnica de la construcció, instal·lació o obra.
c.
El benefici empresarial del contractista en els casos que aquest sigui subjecte
passiu de l’impost a títol de contribuent, sempre que l’existència i quantia d’aquest
concepte estiguin acreditades de manera suficient en els contractes, pressupostos o
documents que cal aportar per a justificar-lo.”
Es modifica l’apartat 1 de l’article 9, i el nou redactat diu:
“1. S’estableix l’autoliquidació com a forma de gestió de la liquidació provisional a
compte que cal fer amb motiu de la concessió de la llicència d’obres o de l’inici de la
construcció, instal·lació o obra quan aquella no s’ha obtingut; conseqüentment, el
subjecte passiu haurà de declarar la base del pagament a compte, determinar-ne
l’import i ingressar-lo en els terminis fixats en aquest article.”
Es modifica l’apartat 4 de l’article 9, i el nou redactat diu:
“4. La quota referida a l’anterior apartat 3, que tindrà caràcter d’ingrés a compte,
s’haurà de fer efectiu des del moment en què sol·liciti la llicència preceptiva,
conjuntament amb el dipòsit de la taxa per l’activitat administrativa duta a terme per
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expedir-la. El termini per fer l’ingrés de la quota provisional a compte de l’ICIO conclou,
en tot cas, deu dies després de la notificació de la concessió de la llicència.”
Es modifica l’apartat 5 de l’article 9, i el nou redactat diu:
“5. Quan es modifiqui el projecte de la construcció, instal.lació o obra, un cop
acceptada la modificació per l’Ajuntament els subjectes passius hauran de presentar una
autoliquidació complementària, la base imposable de la qual es determinarà aplicant els
mòduls establerts a l’annex d’aquesta Ordenança al projecte modificat i la quota
diferencial de la qual serà el resultat de minorar la quota líquida que en resulti amb
l’import dels ingressos realitzats en autoliquidacions anteriors. Si no es poden aplicar els
mòduls, la base imposable es calcularà a partir del pressupost modificat i la quota
diferencial es determinarà de la mateixa manera que en el cas anterior. En tots dos casos
s’han d’acomplir els terminis i requisits indicats en els apartats anteriors.
Els efectes de les autoliquidacions complementàries seran els mateixos que els de les
autoliquidacions precedents. ”
S’afegeix un apartat 4 a l’article 11, que diu:
“4. No obstant l’anterior, en els casos en què la gestió hagi estat delegada en la
Diputació de Barcelona, l’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i
sense necessitat d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar
determinades actuacions singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar
liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de
les liquidacions respecte de l’impost aquí regulat, quan circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis municipals ho facin convenient.”
S’afegeix un apartat 2 a la Disposició addicional, que diu:
“2. Si es modifiqués l’abast jurídic de les llicències d’obres o urbanístiques de competència
municipal, aquesta Ordenança també serà aplicable a totes les construccions,
instal·lacions i obres que passin del règim d’intervenció al de comunicació prèvia o al de
declaració responsable.”
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en
activitats i instal.lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme mpal.
Desapareix l’apartat 20 de l’article 6 i es dóna un nou redactat a l’apartat 19, que diu:
“19. En cas que la inspecció o control sanitari sigui realitzat pels tècnics de la Generalitat
de Catalunya i/o del Consell Comarcal d’Osona destinats a aquest afer, és cobrarà el
que aquests organismes facturin a l’Ajuntament per aquest concepte.”
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
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Nosaltres no hi donarem suport; des que es va imposar aquesta taxa, des d’Iniciativa
ciutadans del Ges hem dit que no compartíem els criteris que s’utilitzaven per calcular el
cost de tramitació i, d’altra banda, considerem que llavors i ara s’haurien d’impulsar, és
a dir, que a tots ens interessa que es tramitin aquestes llicències i, per tant, no hi donarem
suport.
SR. PERE GALOBARDES:
De fet aquesta és una altra taxa que no es modifica, perquè el que passarà és que
s’aboleix, perquè es canvia tota la normativa segons una directiva europea i, per tant, ja
hi haurà temps d’avaluar, en tot cas, l’efecte de la nova taxa si és que és possible
aplicar-la, en el seu moment.

VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, amb el resultat que s’especifica a continuació:
Vots favorables: 16, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ERC-AM.
Vots desfavorables: 1, de la regidora del grup municipal d’ICV-CdG
Abstencions: 0.
Per tant, l’ordenança s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.

Ordenança fiscal núm. 32, reguladora del preu públic per l’emissió de falques
publicitàries i patrocini de programes a l’emissora municipal “Ràdio Ona”.
S’afegeix un subapartat E) a l’apartat 2 de l’article 3, i el nou redactat diu:
“E) Per la inserció de banners al web:
- Banner en portada 125x75px aprox. ……………………………………..

130 €/mes

Es modifica l’apartat 1 de l’article 5, i el nou redactat diu:
“1. Gaudiran del 50% de bonificació sobre els preus especificats en l'article 3 d'aquesta
ordenança:
a) Les regidories i departaments de l’Ajuntament de Torelló.
b) Les entitats, públiques o privades, que realitzen activitats sense finalitat de lucre i
estiguin registrades al cens d’entitats de l’Ajuntament de Torelló.”
S’afegeix un apartat 4 a l’article 5, que diu:
“4. Gaudiran d’exempció sobre els preus fixats a l’article 3 d’aquesta Ordenança els
patronats dels que l’Ajuntament de Torelló formi part, sempre i quan existeixi un acord
d’intercanvi publicitari.”
ESMENA:
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SRA. MONTSERRAT FREIXA:
Informa que hi ha una esmena a la proposta presentada, en base a l’acord adoptat per
la Junta del Patronat de la Radio que es va celebrar posteriorment a la Comissió
Informativa d’Hisenda, amb el següent redactat:
El redactat de l’apartat 4 de l’article 5, quedarà de la manera següent:
“4. Gaudiran d’exempció sobre els preus especificats a l’article 3 d’aquesta ordenança
els anunciants amb els quals existeixi un acord d’intercanvi publicitari.”
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres tenim una mica una sensació agredolça; en l’últim patronat, quan se’ns va
presentar aquesta proposta de taxa, vàrem felicitar pel fet que ja es tingués en compte la
pàgina web a l’hora de posar publicitat; és una cosa que havíem reclamat, malgrat que
llavors no tinguéssim una pàgina web del tot atractiva, com ara, però si que hauríem
pogut donar la possibilitat de fer-ho.
En aquesta esmena que ara s’ha esmentat, és una proposta que vàrem fer nosaltres,
bàsicament per què la ràdio tingui llibertat suficient per fer les seves estratègies de
màrqueting i comercial per obrir-se a nous clients i fins i tot, amb l’intercanvi publicitari que
serien bàsicament entrades, poder atraure nous oients i reforçar així la ràdio, i també
vàrem fer una altra proposta, respecte de la modificació anterior: es posa que gaudiran
d’un 50% de bonificació sobre els preus especificats en l’article 3 d’aquesta ordenança,
és a dir, dels preus de la publicitat, les regidories i departaments de l’Ajuntament de
Torelló. Nosaltres creiem que no hi ha d’haver un 50% de bonificació, si no que les
regidories i els departaments no haurien de pagar la publicitat, bàsicament perquè a la
caixa, tots els diners surten del mateix lloc i si en un moment que hi ha problemes
pressupostaris, si hi ha una regidoria que ha de retallar i retalla en publicitat, pot ser que
deixi de fer publicitat a la ràdio quan a nosaltres ens interessa que la ràdio sigui una
referència i pugui tenir la publicitat dels actes que puguin fer les regidories de
l’Ajuntament. Nosaltres ho vàrem proposar al patronat, no es va acceptar; acceptem
aquestes modificacions que hi ha i ja ho intentarem l’any vinent.
VOTACIÓ DE L’ESMENA:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
VOTACIÓ DE L’ORDENANÇA:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
ACORD:
S’afegeix un subapartat E) a l’apartat 2 de l’article 3, i el nou redactat diu:
“E) Per la inserció de banners al web:
- Banner en portada 125x75px aprox. ……………………………………..
Es modifica l’apartat 1 de l’article 5, i el nou redactat diu:

130 €/mes
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“1. Gaudiran del 50% de bonificació sobre els preus especificats en l'article 3 d'aquesta
ordenança:
c) Les regidories i departaments de l’Ajuntament de Torelló.
d) Les entitats, públiques o privades, que realitzen activitats sense finalitat de lucre i
estiguin registrades al cens d’entitats de l’Ajuntament de Torelló.”
S’afegeix un apartat 4 a l’article 5, que diu:
“4. Gaudiran d’exempció sobre els preus especificats a l’article 3 d’aqusta ordenança els
anunciants amb els quals existeixi un acord d’intercanvi publicitari.”

Ordenança fiscal núm. 33, reguladora de la taxa per la utilització privativa d’espais i/o
entrada al recinte municipal del Teatre Cirvianum.
Es modifiquen els apartats a) i b) de l’apartat 2 de l’article 5, i el nou redactat diu:
“a) La venda anticipada mitjançant eines telemàtiques, caixers automàtics,... que
determini el Patronat Municipal del Teatre Cirvianum, descompte d’entre 1,50 € a 5,00 €
sobre la taxa de l’entrada fixada per cada un dels espectacles.
b) Promocions, descompte de fins el 50% sobre la taxa de l’entrada
fixada per cada un dels espectacles.”
Es modifica l’apartat 3 de l’article 5, i el nou redactat diu:
“3. Gaudiran de bonificacions sobre la taxa d’utilització privativa d’espais del Teatre
quan l’organització dels espectacles la realitzin:
a) Entitats socioculturals locals, la bonificació serà del 70%.
b) Entitats o persones privades locals que, tant els mateixos actes com l’organitzador,
estiguin dedicats a l’ensenyament o la difusió pedagògica de les arts escèniques, la
bonificació serà del 50%.
c) Altres entitats socioculturals, bonificació del 40%.”
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.

Tercer.- Indicar que el text de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i recaptació
dels ingressos municipals de dret públic a què es refereix l’acord primer, així com el text
de les Ordenances que s’especifiquen seguidament, és coincident en tot allò que
constitueix prescripció legal d’obligatòria i general aplicació amb el model aprovat per
la Diputació de Barcelona i publicat al Butlletí Oficial de la Província de 29 de setembre
de 2009:
•
•
•

Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per recollida, eliminació i tractament
de residus sòlids urbans.
Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
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•
•

Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i
obres.

Quart.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2010, seran objecte de publicació en el Butlletí
Oficial de la Província sota els criteris següents:

•
•
•
•
•

1) Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació obligatòria per
part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin del model proposat i
aprovat per la Diputació de Barcelona.
2) Mitjançant remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Barcelona
i publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2009, es
farà públic l’adaptació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text de les Ordenances
fiscals detallades seguidament:
Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de la taxa per recollida, eliminació i tractament
de residus sòlids urbans.
Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l’Impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana.
Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica.
Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal.lacions i
obres.

Cinquè.- EXPOSAR al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
2.11.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS.

NÚM. 16/2009, PER

ACORD:
Expedient número 16/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 d’octubre 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.
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3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

106-313-2260100 Donatius
benestar social

13.863,73 €

604,00 €

13.259,73 €

106-313-2260800 Activitats
benestar social

16.000,00 €

6.000,00 €

10.000,00 €

106-313-2270602 Server d’ajuda
a domicili

66.000,00 €

8.000,00 €

58.000,00 €

208-422-2240001 Assegurances
d’edificis.
Educció

2.838,26 €

500,00 €

2.338,26 €

208-451-2240001 Assegurances
d’edificis.
Cultura

12.722,52 €

1.600,00 €

11.122,52 €

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

16.704,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

106-313-4800000 Atencions
benèfiques i
assistencials

51.355,00 €

14.604,00 €

65.959,00 €

208-121-2220100 Comunicacions
postals

11.400,00 €

2.100,00 €

13.500,00 €

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

16.704,00 €

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.
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Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, de règim interior i de seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 16/2009 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.
2.12.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 17/2009, PER GENERACIÓ
DE CRÈDITS PER INGRESSOS NO TRIBUTARIS.
ACORD:
Expedient número 17/2009, referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant la generació de crèdits per ingressos no tributaris
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 14 d’octubre 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

1

39600

Quotes urbanístiques. Matabosch

52.762,37 €

2

75100

Transferències de capital. Institut Català de
l’Energia

18.865,09 €

2

91701

Crèdits a llarg termini fora del sector públic

-18.865,09 €

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

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

Previsió

52.762,37 €
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Número

Partida

Nom

1

301-432-6010000

Projecte
construcció
marge esquerra
riu Ter

Consignació
inicial
1.134.521,56 €

Proposta
d’increment
52.762,37 €

Totals despeses a finançar: ................................................

4.

Consignació
definitiva
1.187.283,93 €

52.762,37 €

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 economicofinancer corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
(LGEP) determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, de règim interior i de seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 17/2009 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un
import de 52.762,37 €, 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.
2.13.- MODIFICACIÓ DEL DESTÍ DE PART DE L’OPERACIÓ DE CRÈDIT A LLARG TERMINI PEL
FINANÇAMENT D’INVERSIONS.
ACORD:
ANTECEDENTS
1. Per acord del Ple del 29 de juny de 2009 es va aprovar la concertació d’una operació
de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, amb el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A., per import de 1.480.909,52 €, per finançar, entre d’altres, la reposició i
reforma de l’enllumenat públic per import de 170.000,00 €.
2.
Per resolució de la Directora de l’Institut Català d’Energia del 27 de març de
2009, es va concedir una subvenció a l’Ajuntament de Torelló, per import de 18.955,54 €,
per finançar una inversió per import de 47.388,84 € per a l’adquisició i instal·lació de
tecnologies eficients a l’enllumenat exterior existent.
3. L’obra esmentada ha estat executada i ha importat 47.162,72 €, per la qual cosa la
subvenció de l’Institut Català d’Energia serà de 18.865,09 €, inferior a l’import concedit
inicialment.
FONAMENTS DE DRET
1. D’acord amb l’article 49 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 36.2 del RD
500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del pressupost per crèdit
extraordinari i suplement de crèdit, les despeses d’inversió es poden finançar amb
operacions de crèdit.
2. L’Ajuntament de Torelló té aprovat el pressupost de l’exercici corrent.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda i plans
estratègics de desenvolupament, de règim interior i de seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
1. Desafectar l’import de 18.865,09 € del préstec concertat amb el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. el 23 de juliol de 2009, segons contracte núm. 09-124154, de les obres
d’inversió següents:
Partida
306-434-6110000

Concepte
Reposició i reforma enllumenat públic

Import
18.865,09 €
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2. Afectar l’import especificat en el punt primer d’aquest acord a les inversions següents:
Partida

Concepte

Import

101-451-6250000

Mobiliari i estris de cultura

4.833,81 €

101-451-6330000

Maquinària i instal·lacions del Teatre

1.500,00 €

208-121-6250000

Mobiliari i estris administració general

525,07 €

209-222-6250000

Mobiliari i estris seguretat ciutadana

12.006,21 €

3. Comunicar aquest acord al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. i a la tresoreria
municipal.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES:
3.1.- APROVACIÓ INICIAL DE LA DIAGNOSI I IMPLEMENTACIÓ DEL DISPOSITIU LOCAL
D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL PER A JOVES:
ACORD:
Atès que el dia 11 de juliol de 2008 les regidories de Benestar Social, Educació, Joventut i
Infància i Promoció Econòmica d’aquest ajuntament van fer arribar una carta a la
presidenta delegada de l’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona sol·licitant el
seu suport i recolzament per tal de poder crear un Dispositiu Local d’Inserció per a joves a
Torelló (DLI), i que aquest suport i treball tècnic s’ha dut a terme durant els darrers 12
mesos i que ha tingut com resultat l’elaboració d’una diagnosi amb un pla d’actuació en
el marc del DLI.
Vist que aquest document de la diagnosi es va presentar a tots els regidors i regidores
d‘aquesta corporació local el passat mes de juny de 2009, deixant un termini de dos
mesos per tal de poder-hi fer les esmenes que es creguessin convenients.
Vist que les esmenes recollides s’han incorporat al document que ara es presenta.
A proposta de les regidories de Benestar Social, Educació, Joventut i Infància i Promoció
Econòmica i vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de serveis a les
persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
APROVAR la
Primer.sociolaboral per a joves.

Diagnosi

i Implementació del Dispositiu Local d’Inserció

Segon.- APROVAR que el lideratge per impulsar el DLI serà alternatiu entre les regidories
implicades. Fins l’1 de setembre de 2010 ho farà la Regidoria d’Educació i després el
lideratge es traspassarà a una altra regidoria de manera consensuada entre totes.
Tercer.- EXPOSAR al públic el present acord durant el termini de vint dies hàbils, mitjançant
la seva publicació al BOP de Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació.
En el supòsit que durant l’esmentat termini no es formulin esmenes ni al·legacions contra
l’aprovació inicial, l’acord esdevindrà definitiu sense necessitat de resolució expressa.
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Quart.- NOTIFICAR el present acord a les regidories esmentades i a l’Àrea d’Educació de
la Diputació de Barcelona..
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’Iniciativa ciutadans del Ges, tal com ja vàrem manifestar en el seu moment,
donarem suport a aquest dispositiu; ens sembla que és molt important aquest document,
com a document per l’acompanyament, que diu al document i per les propostes que fa
dels joves per al seu pas des del món de l’escola cap a la vida activa; un document que
pretén afavorir la igualtat d’oportunitats de tots els joves de Torelló i tots en el sentit més
ampli de la paraula i amb majúscules, incidint la promoció personal i, per tant, ens sembla
que són reptes que tenim Torelló en aquests moments i que hem de treballar per assolirlos. Considerem que es tracta d’un treball ben fet, que ha comptat amb la participació i
implicació de les diferents regidories i dels tècnics i tècniques de l’Ajuntament i també
dels agents socioeducatius del municipi i, per tant, ens sembla que tenim sobre la taula
un document que ens dóna una visió molt completa de quina és la situació i dels reptes
que tenim per davant. Ara només ens cal que aquest treball no es quedi només en bones
intencions o aparcat en un calaix, cosa que passa massa vegades amb els documents;
que el repassem i que hi actuem i hi destinem recursos per tal que les propostes que s’hi
fan, es puguin desenvolupar i realment fem un treball seriós en aquest àmbit.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres hi donarem suport per diferents motius: un, perquè sempre fer polítiques de
forma planificada, com pot ser aquest DLI és bo; en segon lloc, perquè les polítiques de
joventut ens agraden a Esquerra; tercer, perquè les polítiques inclusives també ens
agraden i jo crec que això, en aquest pla, hi és.
El que passa és que se’ns obren les portes d’alguns dubtes que, malgrat aquests dubtes,
no ens porta ni a l’abstenció ni al no, i continuarem donant-hi suport, perquè la iniciativa
creiem que és la correcta, però un és el compromís de posar-hi els recursos necessaris; el
ple hem aprovat alguns plans que després no s’han pogut desenvolupar i tampoc no hi
ha hagut el compromís econòmic, que segurament si hi és fa que pugui tirar endavant. I
l’altre dubte és que hi ha un aspecte, que s’explicita en els punts que s’aproven, que és el
del lideratge mòbil; és a dir, en primer moment ho lidera la regidoria d’educació i es diu
que després ja es veurà i que pot ser rotatori; nosaltres creiem que això necessita un
lideratge clar i continuat i que és el que s’ha de responsabilitzar davant de tots i que és el
que ha de fer tirar les altres regidories, perquè la feina surti i aquest pla es pugui
desenvolupar bé. Nosaltres tenim dubtes del compromís econòmic i sobretot, aquest
dubte de mètode i que surt en un punt, que és aquest, la manca de lideratge clar i
continuat; aquest lideratge no ha de “perquè” no permetre treballar transversalment,
com per exemple fa la regidoria de joventut per treballar transversalment amb les altres
regidories, quan va ser l’hora de fer el Pla Local de Joventut, que s’hi va treballar.
Malgrat aquests dubtes, nosaltres hi donarem suport.
SRA. FLORA VILALTA:
El fet que avui estem aprovant el Dispositiu Local d’Inserció, és un document important,
perquè a part que ens fa una diagnosi i, per tant, ens explica una mica on som i què
estem fent, també té un apartat important d’implementació amb un calendari que
l’acompanya; segurament aquest calendari s’haurà de complementar amb les
aportacions que hi destini l’Ajuntament per poder-hi tirar endavant.
Aquest document ha estat promogut per les regidories de benestar, d’educació, joventut
i infància i promoció econòmica i ens ha permès recollir un seguit d’oportunitats i un
seguit de serveis adreçats a la inserció sociolaboral dels joves. Creiem que és important
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per a un municipi com Torelló, que una vegada els nostres joves abandonen el sistema
escolar, sapiguem realment fer aquest acompanyament; i creiem que aquest
acompanyament no ha de ser des d’un punt de vista assistencial, que és el que moltes
vegades passa, si no des d’un punt de vista en què realment tingui una guia per poder
començar a incorporar-se en el món del treball amb les millors garanties possibles.
Per tant, el document proposa aquest acompanyament orientat als joves amb la seva
integralitat i també dir que aquest document es basa en un sistema que a través
d’aquest treball transversal, que bàsicament està apuntalat per aquestes regidories que
avui el porten a l’aprovació del ple, doni aquest sentit comparatiu, que faciliti aquesta
inserció social i laboral dels adolescents i els joves.
També volem remarcar que no partim de zero, doncs aquest Ajuntament ja ha fet molta
feina en aquests últims anys, i també conjuntament amb el consorci de la Vall del Ges,
Orís i el Bisaura i ja disposem de molt estudis i projectes que han servit per elaborar
aquesta diagnosi, com l’agenda XXI, el Pla d’Igualtat d’oportunitats, el Pla per la millora
de barris, el Pla Local de joventut, i altres. Per tant, nosaltres creiem que això és un bon
document per tirar endavant. Creiem, a més, que el fet que les regidories el treballem i
l’hem treballat conjuntament i que no implica que una regidoria en un moment donat es
faci responsable de tirar de les altres, perquè creiem que realment aquest treball l’hem
portat d’una manera col·legiada i complementada els uns amb els altres, perquè la base
d’aquest document és realment la seva transversalitat i per això el portem a aprovació
des de totes aquestes regidories.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
3.2.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA DESPESA I APROVACIÓ DE
L’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DEL CONTRACTE PER A LA GESTIÓ INDIRECTA DEL SERVEI
D’EXPLOTACIÓ, SOTA LA MODALITAT DE CONCESSIÓ, DEL SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS
BLANCANEUS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ:
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 d’abril de 2009 es va
aprovar autoritzar en una quantia de 74.525,42 cèntims, la despesa per la contractació
per a la gestió del servei públic de la Llar d’Infants Blancaneus. L’autorització de la
despesa s’havia d’haver realitzat per una quantia de 74.525,42 euros.
Per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 27 de juliol d’enguany es
va acordar adjudicar definitivament el contracte per a la gestió indirecta de l’explotació,
sota la modalitat de concessió, del servei de Llar d’Infants Blancaneus de l’Ajuntament de
Torelló, mitjançant procediment obert, atenent a l’oferta econòmicament més
avantatjosa i amb diversos criteris d’adjudicació a favor de l’Associació de mestres Els
Nans per un preu total de quatre-cents quinze mil tres-cents onze mil euros i nou cèntims
(415.311,09 €) IVA inclòs per la primera anualitat del Curs 2009-2010 pel termini de quatre
anys prorrogables per un any més. Així mateix, es va acordar disposar la despesa a favor
de l’entitat Associació Els Nans per una quantia de 74.525,42 €, corresponents als mesos
de setembre a desembre de 2009 amb càrrec a l’autorització núm.220090002449 de la
partida 108-422-4890000 del pressupost de despeses vigent.
S’ha observat un error amb l’import de la disposició de la despesa aprovat ja que la
despesa a abonar pels mesos de setembre a desembre de 2009 no és de 74.525,42 € sinó
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que és de 70.243,88 € al haver-se produït una baixa en l’import d’adjudicació del
contracte.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i
procediment administratiu comú podran rectificar en qualsevol moment d’ofici els errors
aritmètics existents en els seus actes.
SEGON.- El plenari és l’òrgan competent per l’aprovació del contracte de gestió indirecta
del servei d’explotació, sota la modalitat de concessió, del servei de La Llar d’Infants
Blancaneus de l’Ajuntament de Torelló. Per aquest motiu, el plenari és l’òrgan competent
per aprovar la rectificació de l’autorització i disposició de la despesa aprovades en
sessions celebrades en data de 27 d’abril de 2009 i 27 de juliol de 2009.
D’acord amb l’esmentat i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de serveis
a les persones, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels seus membres, acorda:
PRIMER.- RECTIFICAR l’acord adoptat en sessió plenària de data 27 d’abril de 2009 , en el
seu punt segon, en el sentit d’AUTORITZAR la despesa per una quantia de 74.525,42 euros
amb càrrec al número d’operació 220090003788 de la partida 108-422-4890000 del
pressupost vigent de despeses, pels mesos de setembre a desembre de l’exercici 2.009.
SEGON.- RECTIFICAR l’acord adoptat en sessió plenària celebrada en data de 27 de juliol
de 2.009 referent a l’adjudicació del contracte de gestió indirecta del servei de la Llar
d’Infants Blancaneus de l’Ajuntament de Torelló, en el seu punt segon, en el sentit de
DISPOSAR la despesa a favor de l’entitat Associació Els Nans per una quantia de 70.243,88
€, corresponent als mesos de setembre a desembre de 2.009.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa adjudicatària, al Departament
d’Educació i a Intervenció pel seu coneixement i efectes oportuns
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
4/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
4.1.- RATIFICACIÓ D’UNA RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PER LA QUAL S’APROVA EL PLA
D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE DE TORELLÓ:
ACORD:
En data del 29 de setembre de 2009, es va dictar resolució de l’Alcaldia en el sentit que es
transcriu a continuació:
“Vista la documentació del “Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Torelló”, elaborat amb el suport de la
Diputació de Barcelona dins del marc del Pacte d’Alcaldes/esses, al qual el present Ajuntament es va adherir
en data 29 de juliol de 2008.
Atès que les determinacions contingudes en aquest Pla es consideren d’interès municipal.
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HE RESOLT:
1.- Aprovar el “Pla d’Acció per l’Energia Sostenible de Torelló”.
2.- RATIFICAR aquesta resolució al Ple municipal en la primera sessió en què es reuneixi.
3.- Comunicar a la Comissió Europea i a Diputació de Barcelona la present resolució i la seva posterior
ratificació. “
Atès que la competència per a l’adopció d’aquest acord recau en el plenari municipal,
a proposta del regidor de medi ambient, i vist el dictamen favorable 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 seus membres, acorda:
PRIMER.- RATIFICAR el decret de l’Alcaldia de data 29 de setembre de 2009, en els termes
que s’han descrit més amunt.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a les persones interessades.

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Aquest document ens sembla una bona eina que ha de servir per complir els
compromisos que vàrem adquirir com Ajuntament amb l’adhesió al pla d’acció de
l’energia sostenible, que podríem sintetitzar en reduir un 20% del consum energètic el
2020. Ens agrada veure, quan hem pogut consultar el document, hem vist que s’han
recollit els nostres –almenys alguns- comentaris; en tot cas n’hi havia alguns en què
demanàvem documentació, que no se’ns ha fet arribar: per exemple, ens sembla que
de la mateixa manera que tenim tots els plans que hem anat aprovant a l’Ajuntament,
encara que sigui amb còpia en CD, ens agradaria poder disposar també d’aquest
document. El document, que hem pogut llegir ràpidament –perquè només n’hi havia un
exemplar- ens ha donat la raó pel que fa, per exemple, al fet que els equipaments
esportius no són eficients des del punt de vista energètic, cosa que des del grup ja
havíem denunciat en diverses ocasions, o també errors en les construccions, com és el
tancament de l’entrada principal de l’arxiu, fet que també en el seu moment vàrem
comentar.
D’altra banda, també hem pogut comprovar que el PAES no queda només en accions
directes, si no que també demana lligar amb altres actuacions, com per exemple les
deixalles i si aconseguim rebaixar la quantitat, rebaixem el transport i inclou, com ja he dit
quan hem parlat de l’ordenança de les deixalles, propostes com les de premiar les
persones que facin ús de la deixalleria i que de moment, pel que sigui, no s’ha volgut
incorporar.
També evidentment demana el desplegament de determinades ordenances i, per tant,
queda feina per fer i com totes les coses cal destinar-hi temps i recursos; esperem que
alguns d’aquests recursos vinguin des d’administracions superiors i només voldríem –hi
votarem a favor- però voldríem que se’ns aclarís la relació entre el PAES i el Pla de
mobilitat: quan vàrem parlar a la reunió del mes de maig, se’ns va dir que aquest tema
de la mobilitat es deixava... com podria la mobilitat ajudar a reduir les emissions? Es
tractaria en el pla de mobilitat i quan vàrem escoltar el projecte del pla de mobilitat, no
vàrem saber veure com es volia lligar.
SR. JORDI CASALS:
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Donarem suport a aquest punt i la nostra intervenció anirà reconeixent –si se’m permet
l’expressió-... nosaltres vàrem posar damunt la taula que quan hem treballat aquests
temes podria ser un brindis al sol; és un joc de paraules, però el regidor ens ha brindat
poder treballar d’una forma planificada i tirar endavant això. Nosaltres celebrem que de
debò allò no fos un brindis al sol; que s’hi treballi, que s’hi va treballant i que ara toca
desenvolupar aquest pla; el primer pas ja s’ha fet, i és important, que és planificar com
treballar i ara toca desenvolupar-lo.
Hi donarem suport i el reconeixement a la feina.
SR. MARC FONTSERÈ:
La Montse abans ja ha explicat en què consisteix en síntesi el pla, aquest PAES, que és
reduir el 20%, fins el 2020, l’emissió d’energies, incrementant l’eficiència en un 20%.
El tema que comentava la Montse, en relació als problemes tècnics a l’hora de repartir
exemplars entre els grups, ha estat un tema de taining. Com sabeu, l’Ajuntament va
encarregat la redacció del Pla a l’Agència de l’Energia d’Osona; aquesta agència ens
l’ha entregat quan l’ha entregat i la verificació i control que tot estigui correcte, a la
província de Barcelona correspon a la Diputació; la Diputació ha tingut una
sobrecàrrega de feina i ens van entregar el Projecte el dia 29, amb una sola còpia;
s’havia d’aprovar per decret i hi ha hagut aquest petit problema i no en podíem fer
còpies. Hi ha un CD, del qual en farem còpies i les farem arribar a tots els grups.
És cert que el PAES conté un seguit d’accions; n’hi ha de més petites, com la que ha
comentat la Montse, de posar una escombreta sota una porta; n’hi ha que són
important, com pot ser el canvi d’algunes calderes que ara són molt ineficients, per altres
calderes més eficients i en aquest sentit, dir que als equipaments esportius ineficients que
tenim ja s’ha començat la millora, com és el cas del pavelló, on han posat plaques
tèrmiques, i el cas de la piscina, amb la planta de biomassa. Aquestes dues accions ja
entren dins del Pla, perquè recordem que el pla comença a comptar a partir del 2006; el
punt de partida, la foto del municipi, és l’any 2006 i, per tant, aquestes dues accions ja
estan fetes pensant en el pla.
Dir també, que segurament no hem estat a temps a introduir la bonificació que ha
esmentat el grup d’Iniciativa a les ordenances, per la manca de temps, però si que ja
hem començat amb una nova acció, que surt al Pla i que consisteix en una xerrada que
hi haurà el proper 12 de novembre, en què explicarem què pot fer la gent que té un jardí
o un hort, per disminuir la generació de residus orgànics. Això ho farem mitjançant
l’entrega d’uns compostadors que permetran transformar la matèria orgànica en adob i
així aconseguirem un estalvi de transport i de tractament, a més de la xerrada i de
l’entrega, ensenyarem a fer-los servir, perquè en el tema dels compostadors és important
utilitzar-los.
SRA. MONTSE AYATS:
Sobre la qüestió de la mobilitat, com queda resolt l’encaix entre el Pla i el que es deia
aquí?
SR. MARC FONTSERÈ:
La veritat és que no ho tinc clar; m’ho miraré i et donaré resposta.
VOTACIÓ:
S’APROVA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
SR. MIQUEL FRANCH:
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Durant aquest debat que hi ha hagut ara, per part de tothom, m’he quedat una mica
sorprès, perquè hi ha ajuntaments que estem fent esforços importants i, justament el
següent punt de l’ordre del dia que és de donar compte, ajuntaments molt propers diria
que no acaben de prendre l’exemple suficient i fins i tot diuen que no ens entenen. Però
la vida és així: un Ajuntament és capaç de treballar en un pla d’acció per a l’energia
sostenible i altres ens volen fer una caldera... un monstre de caldera, i ho tenim a tocar, a
uns 3 quilòmetres, però les coses funcionen així... aquesta caldera és a Sant Pere.
4.2.- DONAR COMPTE D’UN DECRET DE L’ALCALDIA DE DATA 2 D’OCTUBRE DE 2009
ACORD:
En data 2 d’octubre de 2009, es va dictar el decret de l’Alcaldia del qual es dóna
compte per al general coneixement:
1.- En el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 237, de data 2 d’octubre de 2.008, es publica
anunci de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló, mitjançant el qual se sotmetia a informació pública i veïnal
l’expedient de tramitació de llicència ambiental per l’exercici d’una activitat de planta d’aprofitament
energètic de biomassa forestal que es tramita a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló per part de l’empresa
SPT Renovable S.L.
2.- En data de 24 d’octubre de 2.008, Registre de sortida núm. 4897/09 l’Alcaldia va presentar al.legacions a
l’expedient incoat per concedir la llicència ambiental per la implantació d’una planta d’aprofitament
energètic de biomassa forestal.
3.- En data de 22 de setembre de 2.009, Registre d’entrada núm.5914/09, l’Ajuntament de Torelló va rebre
la proposta de resolució de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló per concedir a SPT RENOVABLE S.L
llicència ambiental municipal (tipus A) per a l’exercici de l’activitat de PLANTA D’APROFITAMENT
ENERGÈTIC DE BIOMASSA FORESTAL, classificada dins l’Annex II.1, apartats 1.5 (Instal.lacions de
cogeneració de potència tèrmica fins a 50 MW i superior a 15 MW) i 10.7 (Instal.lacions per a la valorització
de residus no perillosos, tal i com es defineixen en l’annex Ii de la Llei 6/1993, reguladora dels residus)
ubicada al carrer 5bs/n del Sector Industrial “La Guàrdia” del municipi de Sant Pere de Torelló i es
concedeix a l’Ajuntament de Torelló un termini de 10 dies per formular al.legacions a la proposta de
resolució.
4.-En data de 2 d’octubre d’enguany l’enginyer municipal ha emès informe tècnic en relació a la proposta de
resolució per la concessió de la llicència ambiental de l’activitat de PLANTA D’APROFITAMENT
ENERGÈTIC DE BIOMASSA FORESTAL, classificada dins l’Annex II.1
FONAMENTS DE DRET
PRIMER.- Les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Torelló durant el període d’informació pública i
veïnal, és centraven bàsicament en l’impacte causat per la circulació de vehicles i l’emissió de sorolls a
l’exterior i és demanava la minimització al màxim de les emissions d’elements contaminants (NOx, SO2,
CO, partícules)
Aquestes al·legacions han estat resumides en els punts 1, 2 i 12 de l’apartat 6.- referent a l’estudi de les
al.legacions de l’informe integrat en el sentit següent:
1. És considera intolerable l’emissió de soroll produït a l’activitat. En el Projecte no és considera el
soroll generat per la trituradora de residus.
2. No és justifica l’increment de trànsit de vehicles pesats i les molèsties que aquests generen als
veïns.
12. Agreujament de la situació de la zona pel que suposarà l’increment de contaminants primaris
(NOx, SO2, CO, partícules i ozó troposfèric)
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En quant al punt 1, referent a les emissions de soroll en la proposta de resolució s’especifica que s’haurà de
presentar un estudi d’impacte acústic que haurà de tenir el contingut mínim i donar compliment al que
estableix l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. En
aquest estudi s’haurà de tenir en compte necessàriament el soroll generat per la trituradora de residus.
En quant al punt 2, referent a les molèsties que l’increment de trànsit de vehicles pesats per la zona en la
proposta de resolució es quantifica aquest trànsit en 26 – 35 vehicles pesats al dia per la BV-5224, que
representa un increment del 5% dels vehicles pesants a la zona, fet que consideren tolerable.
En quant al punt 12, referent a l’increment de contaminants primaris, en la proposta de resolució es fa
referència a què el servei de vigilància i control de l’Aire (SVCA) en el seu informe emès en data 7 de maig
de 2009, considera que tenint en compte la potència de la planta, les seves emissions no poden variar de
manera significativa la qualitat de l’aire de la zona tot i la complexitat de la seva climatologia i orografia.
SEGON.Per altre part, l’informe integrat especifica totes les normatives i condicions de caràcter
general que s’hauran de complir, i s’especifica que es constata que no hi ha superació dels valors de
referència legislats.
Cal remarcar que per als càlculs realitzats amb el model de dispersió de contaminants ISC-AERMOD 6.0
s’han utilitzat les dades meteorològiques que el servei Meteorològic de Catalunya va fer arribar al Servei de
Vigilància i Control de l’Aire corresponent al període comprès entre el 17/10/2008 i el 15/1/2009 (tres
mesos), quan en el mateix informe s’especifica que són necessàries les dades meteorològiques de 5 anys.
Així mateix, per tal d’avaluar la qualitat de l’aire de la zona a estudi, s’ha realitzat considerant les estacions de
la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica (XVPCA) en els equipaments de què disposa a
Manlleu, Vic i Tona.
En quant a altres aspectes no contemplats en les al·legacions formulades per l’Ajuntament de Torelló, cal
destacar les següents:
Impacte visual: La proposta de resolució demana que és redacti un estudi d’impacte i integració paisatgística
de les instal·lacions.
Protecció de la salut: La proposta de resolució especifica que pel que fa a possibles epidemiologies de les
persones degudes a la implantació d’aquesta activitat és una competència del Departament de Salut.
Així mateix, tot i que l’informe admet que no és disposen de dades de la Vall del Ges, i que les dades de què
és disposen de les rodalies presenten un nivell de contaminació elevats, diu que fa pensar que les dades
referents pròpiament a la Vall del Ges poden ser sensiblement més baixes, i finalment conclouen que la
incidència de l’activitat en els nivells de contaminació de la zona és poc significativa.
En les condicions de la llicència s’especifica que la planta haurà de portar a terme un programa de vigilància
ambiental durant un termini d’un any.
D’acord amb el que s’ha especificat fins ara, entenem que no és pot informar favorablement l’activitat ni
concedir la llicència ambiental municipal, fins que no s’hagin justificat aspectes prou importants especificats
en l’informe com son:
-

Presentació de l'estudi d’impacte acústic en les condicions especificades en l’informe integrat. Entenem
que la solució a les molèsties que generarà l’activitat, s’ha de preveure i donar solució abans d’executar
les obres i instal·lació de l’activitat i no, un cop l’activitat ja es troba en funcionament.

-

Presentació de l'estudi d’impacte i integració paisatgística de les instal·lacions. Els motius són els
mateixos que en l’apartat anterior.

Per altre part,
-

En quant a les emissions de contaminants i qualitat de l’aire, cal especificar que s’ha suposat que
complirà sense un estudi acurat. S’especifica que és recomana efectuar l’estudi en base a les condicions
climatològiques de 5 anys i sols s’ha considerat un trimestre. Les dades de la qualitat de l’aire
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corresponen a instal·lacions de fora del municipi, i pensem davant de la importància de les molèsties
que pot produir l’activitat que és vol portar a terme, no ens podem regir per suposicions. Entenem que
s’hauria de fer un estudi molt més seriós.
-

En quant a la protecció de la salut, considerem a l’igual que en el cas anterior s’hauria de disposar d’un
estudi complert.

D’acord amb l’esmentat,
HE RESOLT:
PRIMER.- PRESENTAR AL.LEGACIONS a la proposta presentada per l’Ajuntament de Sant Pere de
Torelló per concedir a SPT RENOVABLE S.L, amb NIF B.-64691702, llicència ambiental municipal (tipus A)
per a l’exercici de l’activitat de PLANTA D’APROFITAMENT ENERGÈTIC DE BIOMASSA FORESTAL,
classificada dins de l’Annex II.1, apartats 1.5 (Instal.lacions de cogeneració de potència tèrmica fins a 50 MW
i superior a 15 MW) i 10.7 (Instal.lacions per a la valorització de residus no perillosos, tal i com es defineixen
en l’annex II.1 de la Llei 6/1993, reguladora dels residus) ubicada al carrer 5b s/n del Sector Industrial “La
Guàrdia” del municipi de Sant Pere de Torelló en el sentit de no concedir la llicència fins que l’empresa
sol.licitant aporti els següents estudis:
-

Presentació de l'estudi d’impacte acústic en les condicions especificades en l’informe integrat. Entenem
que la solució a les molèsties que generarà l’activitat, s’ha de preveure i donar solució abans d’executar
les obres i instal·lació de l’activitat i no, un cop l’activitat ja es troba en funcionament.

-

Presentació de l'estudi d’impacte i integració paisatgística de les instal·lacions. Els motius són els
mateixos que en l’apartat anterior.

-

En quant a les emissions de contaminants i qualitat de l’aire, cal especificar que s’ha suposat que
complirà sense un estudi acurat. S’especifica que és recomana efectuar l’estudi en base a les condicions
climatològiques de 5 anys i sols s’ha considerat un trimestre. Les dades de la qualitat de l’aire
corresponen a instal·lacions de fora del municipi, i pensem davant de la importància de les molèsties
que pot produir l’activitat que és vol portar a terme, no ens podem regir per suposicions. Entenem que
s’hauria de fer un estudi molt més seriós.

-

En quant a la protecció de la salut, considerem a l’igual que en el cas anterior s’hauria de disposar d’un
estudi complert.

SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló.
TERCER.- DONAR COMPTE del present acord als grups municipals de l’Ajuntament i al ple municipal
en la propera sessió que celebri.

INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Des d’ICV-CdG volem deixar constància que en aquesta ocasió no hem subscrit les
al·legacions, com tampoc no les vàrem fer en una anterior ocasió.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres si que les vàrem subscriure i, a més, hem estat damunt del tema amb
convergència i Unió i els socialistes en aquest tema; constatar que després de respondre
les al·legacions en la reunió que vàrem fer amb els grups que estàvem disposats a signar
les al·legacions hi havia algunes respostes que encara creaven més dubtes dels que es
podien tenir abans. Esperar i estar alerta per veure com se succeeixen els fets.

85

SR. LLUÍS BASSAS:
D’acord amb el que ha dit en Jordi. Vàrem fer una reunió tots els grups que hi varen voler
participar, de cara a estudiar la resposta que ens havien donat a les al·legacions; veient
que les respostes no justificaven prou la raó i en algun altre cas, en vàrem afegir alguna
altra, perquè la resposta que se’ns donava a alguna al·legació ens va semblar que
estava fora de lloc i no aclaria res.
Més que res és un problema d’imprecisions, tal com diu aquí i encara se’n podria haver
presentat més d’al·legacions, si es fes un estudi ben acurat, però ens va semblar que era
suficient i que no podem posar el carro davant dels bous, en algun cas i, per tant, primer
s’han de fer els estudis i no fer suposicions que és el que en algunes respostes es diu
“farem no sé què” i no és això i les al·legacions anaven una mica en aquest sentit.
SR. MARC FONTSERÈ:
En Lluís ha explicat com ha anat; a mi m’agradaria fer unes puntualitzacions: que tothom
tingui clar què es fa a Sant Pere; no és un equipament per donar un servei al municipi, si
no que és un equipament que a més de donar servei al municipi, el que pretén és
generar energia; per a qui? Doncs per a qui la necessiti, però està fent una central
tèrmica que des de tota la Vall del Ges, inclús des del pla estratègic de la Vall del Ges,
Orís i el Bisaura, que Sant Pere va subscriure, no s’hi estava d’acord i es va dir que no era
el que convenia al territori.
En les al.legacions es parla que la biomassa és una energia neta i que el saldo de CO2
que emet és zero; això és cert, però tot té el seu matís: és cert si els que utilitzem l’energia
som nosaltres; si jo escalfo casa meva amb llenya, serà així, però el que estic fent si faig
energia per a altra gent, és que el CO2 que ells s’estalvien, me’l fumo jo. Això és el que
crec que els grups de l’Ajuntament que hem subscrit les al·legacions, no estem d’acord
que es faci aquesta instal·lació i així ho hem de dir; altres coses són el que ha dit en Lluís i
és que hem de vetllar és que ja que es fa i que no hi podem fer massa res més del que
hem estat fent, que es faci correctament i creiem o, si més no, pels escrits que ens han fet
arribar, no demostren que es faci correctament o, si més no, tenim dubtes, per la qual
cosa demanem que se’ns expliqui.
EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET QUE S’HA TRANSCRIT MÉS
AMUNT.
5/ CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
5.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data que no van ésser
incorporats a la sessió anterior:
Relació de Decrets que es donen a conèixer al Ple d’octubre 2009
Expedient
TCC
EXP 569/09

Data
Concepte
14/10/2009 AUTORITZACIÓ D'ÚS PISTA ATLETISME SEA CEIP
FORTIÀ SOLÀ
14/10/2009 CONCESSIÓ OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
13/10/2009 Inscriure al Registre de Parelles de Fet
13/10/2009 Inscriure al Registre de Parelles de Fet

Àmbit
Esports pavelló
Urbanisme
Secretaria
Secretaria

86

Expedient
ART / SEC / 053/09
6/08-III
5/08-III
08/08-III
9/08-III
07/2009-Selecció
2/2009
63/01-III
COOPE-2009
65/09
66/09
67/09
68/09
69/09
70/09
71/09
36/09
09-10-09 Sànchez

AD-68/2009
AD-69/2009
11/04-III
EQUIPAMENT
PLAÇA NOVA, 11

BAIXA PER RN 0907
09-10-08 BAIXA

Data
Concepte
13/10/2009 CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ PER A LA
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA CARPA
13/10/2009 Control inicial
13/10/2009 control inicial
13/10/2009 Control inicial
13/10/2009 control inicial
09/10/2009 Aprovar llista provisional admesos/es i exclosos/es procés
2 places administratius
09/10/2009 RECTIFICACIÓ RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE
L'1/10/2009
09/10/2009 Control inicial
09/10/2009 LLICENCIA PRIMERA OCUPACIÓ - LA COOPERATIVA
09/10/2009 Denegar
09/10/2009 Denegar
09/10/2009 Anul·lar
09/10/2009 Anul·lar
09/10/2009 Anul·lar
09/10/2009 Denegar
09/10/2009 Denegar
09/10/2009 Proposta sanció
09/10/2009 DECRET BAIXA D'OFICI SR.SANCHEZ C.ESPONA, 27
1-3
08/10/2009 Concedir canvi titularitat nínxol núm. 42 3a. Oest
08/10/2009 Concedir canvi titularitat nínxol núm. 653 1a. Est
08/10/2009 Concedir canvi titularitat nínxol núm. 742 2a. Est
08/10/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
08/10/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
08/10/2009 Denegar permís mpal
08/10/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 5 OBRA
"PROJECTE DE REFORMA EDIFICI PLAÇA NOVA, 11,
COM A EQUIPAMENT PÚBLIC PER A LOCAL
D'ENTITATS"
08/10/2009 DECRET PER CADUCITAT RN 09-07

08/10/2009 DECRET INCOAR BAIXA D'OFICI SRA. MELANIE
HAHN
VORERES C. JAUME 08/10/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA
BALMES
"FOMENT DE L'ACCESSIBILITAT. PROJECTE
D'URBANITZACIÓ VORERES C. JAUME BALMES"
471/09
08/10/2009 LLICÈNCIA D'OBRES
19/07-II,1
07/10/2009 Llicència ambiental
A/2009/8
07/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS A/2009/8
ZONA DELS
07/10/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA
COMUNS
"PROJECTE REHABILITACIÓ ZONA DELS COMUNS I
DEL PARC URBÀ DEL CANAL DE CAN BASSAS A
MATABOSCH"
PISOS BAIXA DE
07/10/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 OBRA
L'ARXIU
"REFORMA INTERIOR DE 3 HABITATGES I ELEMENTS
COMUNS A L'EDIFICI DE LA BAIXA DE L'ARXIU, 1
contr 31/09
07/10/2009 Adjudicació definitiva aparcament Vitri, 2a. Fase

Àmbit
Secretaria
Activitats
Activitats
Activitats
Activitats
RRHH
Intervenció
Activitats
Urbanisme
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Recepció
Espona
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Intervenció
Intervenció
Activitats
Intervenció

Recepció
Espona
Recepció
Espona
Intervenció

Urbanisme
Activitats
Intervenció
Intervenció

Intervenció

Contractació
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Expedient
A/2009/9
AD/-RESOLUCIÓ
27/07/2009
15/2009
11/04-III
1998/108

P/2009/119
565/09
P/2009/120
2009/239
496/09
EXP 24/07
931/07
EXP 584/09
18/2009
14/03-III
05/02-III
SECRETARIA
81/2009-RRHH
78/2009-RRHH
MS BXP
contr 42/09
AODL
556/09
contr 6/09
2/2009

15/2009
AD-67/2009
contr 48/09
566/09
contr 4/09
contr 8/09
362/09
AD-66/2009
F/2009/149

Data
Concepte
07/10/2009 Audiència als interessats venda parcel.la Camí del Canal
07/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS A/2009/9
06/10/2009 APROVAR LA BAIXA D'UNA AUTORITZACIÓ DE
DESPESA APROVADA PER RESOLUCIÓ DEL
27/07/2009
06/10/2009 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS NÚM. 15/2009
06/10/2009 Denegar permís mpal.
06/10/2009 RENOVACIÓ TARGETA APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA
06/10/2009 ORDRES DE PAGAMENT P/2009/119
06/10/2009 LLICÈNCIA D'OBRES
06/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/120
06/10/2009 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT
05/10/2009 LLICENCIA D'OBRES
05/10/2009 REQUERIMENT AJUSTAR OBRA A PROJECTELLICÈNCIA
05/10/2009 Llicencia Grua
05/10/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL
02/10/2009 Cessió ús taulells informació jove
02/10/2009 Desistiment permís mpal.
02/10/2009 Control inicial
02/10/2009 PRESENTACIÓ D'AL·LEGACIONS A LA CONCESSIÓ
DE LLICÈNCIA AMBIENTAL PER LA TÈRMICA
02/10/2009 Declaració extinció relació funcionarial per incapacitat
permanent absoluta
02/10/2009 Nomenament funcionari interí caràcter màxima urgència
02/10/2009 BAIXA PARADA 64 DEL MERCAT SETMANAL
02/10/2009 Aprovació plecs i convocatòria contractació
subministrament programari expedients
02/10/2009 Pròrroga contractació AODL cultura
02/10/2009 LLICENCIA D'OBRES PRORROGA
01/10/2009 Certificació final obres mòdul 4 C. Puig-roví
01/10/2009 CONCRECIÓ COMISSIÓ NO DISPONIBILITAT
OPERACIONS DE TRESORERIA APROVADES PER
RESOLUCIÓ DEL 12/08/2009
01/10/2009 INICI DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS PER TRANSFERÈNCIES núm. 15/2009
01/10/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
01/10/2009 Adjudicació obres complementàries urbanització piscina
coberta
01/10/2009 Llicència d'obres
30/09/2009 Certificació final obres mòdul 2 Av. R. Casanova
30/09/2009 Certificació final obres voreres Rocaprevera
30/09/2009 Pròrroga llicència d'obres
30/09/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
30/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/149

Àmbit
Secretaria
Intervenció
Intervenció

Intervenció
Activitats
Benestar
Social
Intervenció
Urbanisme
Intervenció
Benestar
Social
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Urbanisme
Joventut
Activitats
Activitats
Secretaria
RRHH
RRHH
Urbanisme
Contractació
RRHH
Urbanisme
Contractació
Intervenció

Intervenció
Intervenció
Contractació
Urbanisme
Contractació
Contractació
Urbanisme
Intervenció
Intervenció
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Expedient
F/2009/145
A/2009/4
P/2009/117
P/2009/118
09-09-29 Rivera
534/09
ART / ALC / 052/09

557/09
33/09
33.1/09
34/09
34.1/09
35/09
35.1/09
555/09
P.P. Matabosch

Data
Concepte
30/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/145
30/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS A/2009/4
29/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/117
29/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/118
29/09/2009 DECRET INCOAR BAIXA D'OFICI SRA.RIVERA
C.DAMIANS, 84 2on
29/09/2009 Llicència d''obres
29/09/2009 APROVACIÓ DEL PLA D'ACCIÓ PER L'ENERGIA
SOSTENIBLE DE TORELLÓ
29/09/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

F/2009/136
F/2009/138
F/2009/141
F/2009/142
F/2009/144
F/2009/148
2007-77

29/09/2009 Llicència d'obres
29/09/2009 Proposta sanció
29/09/2009 Persones jurídiques
29/09/2009 Proposta sanció
29/09/2009 Persones jurídiques
29/09/2009 Proposta sanció
29/09/2009 Persones jurídiques
29/09/2009 Llicència Grua
28/09/2009 Recursos de reposició Modificació Puntual projecte de
reparcel·lació PP Matabosch
28/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/136
28/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/138
28/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/141
28/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/142
28/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/144
28/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/148
28/09/2009 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT

25/08-i
subv camins

28/09/2009 Canvi titularitat
28/09/2009 Sol.licitud subvenció millora camí Quatre Camins

P/2009/116
492/09
531/09
ART / ALC / 051/09
34/2009 RRHH
80/2009 RRHH
P/2009/115
01/2009-D
Local Social
contr 31/09
79/2009 RRHH
MS MM

28/09/2009 Utilització carpa activitats esportiva escola Rocaprevera
28/09/2009 Alienació parcel.la Ctra. Conanglell
28/09/2009 Concessió nínxol núm. 2321 1a. Part Nova
28/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/116
25/09/2009 Llicència d'obres
25/09/2009 Llicència d'obres
25/09/2009 CESSIÓ D'ÚS DELS JARDINS DE CAN PARRELLA
25/09/2009 Acceptar renúncia a la relació laboral
25/09/2009 Suspensió retenció quota sindical
24/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS I ORDRE DE
PAGAMENT P/2009/115
24/09/2009 Incoar expedient disciplinari
24/09/2009 APROVACIÓ PLA DE SEGURETAT LOCAL SOCIAL
24/09/2009 Adjudicació provisional aparcament Vitri, 2a. Fase
24/09/2009 Permís per inici de la convivència
24/09/2009 MODIFICACIÓ METRES PARADA 14 MERCAT

Àmbit
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Recepció
Espona
Urbanisme
Alcaldia
Benestar
Social
Urbanisme
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Policia Local
Urbanisme
Urbanisme
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Benestar
Social
Activitats
Obres i
serveis
Joventut
Secretaria
Secretaria
Intervenció
Urbanisme
Urbanisme
Alcaldia
RRHH
RRHH
Intervenció
RRHH
Urbanisme
Contractació
RRHH
Urbanisme
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Expedient
2004-130

137/09
75/01-II,1
17/2009
489/09

AD-63/2009
AD-64/2009
AD-65/2009
contr 16/08

F/2009/127
F/2009/146
F/2009/147
P/2009/110
P/2009/111
P/2009/112
P/2009/113
P/2009/114
F/2009/137
F/2009/139
F/2009/140

Data

Concepte

SETMANAL
24/09/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA
24/09/2009 RENUNCIA LLICENCIA D'OBRES
24/09/2009 Llicència ambiental
24/09/2009 39è aplec de tardor. Només en cas de pluja
24/09/2009 Llicència d'obres
23/09/2009 Desestimació sol·licitud liquidació taxa parades mercat
municipal
23/09/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
23/09/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
23/09/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
23/09/2009 Adjudicació definitiva servei de grua
23/09/2009 SOL·LICITUD AJUT ECONÒMIC

23/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/127
23/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/146
23/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/147
22/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/110
22/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/111
22/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/112
22/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/113
22/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/114
22/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/137
22/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/139
22/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/140
22/09/2009 Concedir canvi titularitat nínxol núm. 196 1a. Est
Selecció
22/09/2009 Aprovar convocatòria i bases TAG
22/09/2009 Acceptar renúncia nínxol 392 5a. Oest
22/09/2009 Compareixença recurs c.a. núm. 416/2009-S
EQUIPAMENT
22/09/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4 OBRA
PLAÇA NOVA, 11
"PROJECTE DE REFORMA EDIFICI PLAÇA NOVA, 11,
COM A EQUIPAMENT PÚBLIC PER A LOCAL
D'ENTITATS"
OFICINES
22/09/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA
PROTECCIÓ CIVIL
"REFORMA D'EQUIPAMENT PÚBLIC PER A OFICINES
DE PROTECCIÓ CIVIL A L'EDIFICI DEL CA. DEL TER,
35"
1997-77
22/09/2009 SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT
INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA
ZONA DELS
22/09/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA
COMUNS
"PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA ZONA DELS
COMUNS I DEL PARC URBÀ DEL CANAL DE CAN
BASSAS A MATABOSCH"
Exp 2/2009
22/09/2009 Aprovació de gratificacions i hores extres nòmina
setembre 2009
VORERES C. JAUME 22/09/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA
BALMES
"FOMENT DE L'ACCESSIBILITAT. PROJECTE

Àmbit
Benestar
Social
Urbanisme
Activitats
Joventut
Urbanisme
Secretaria
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Contractació
Benestar
Social
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Secretaria
RRHH
Secretaria
Secretaria
Intervenció

Intervenció

Benestar
Social
Intervenció

RRHH
Intervenció
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Expedient

Concepte
D'URBANITZACIÓ VORERES C. JAUME BALMES"
Exp.1/2009
22/09/2009 Aprovació factors de l’específic nòmina mes setembre de
2009
48/2009- Diversos
22/09/2009 Assignació complement de productivitat absentisme policia
local
APARCAMENT "LA 22/09/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2 OBRA "1a. FASE
VITRI"
- ENDERROCAMENT I APARCAMENT EN SUPERFÍCIE
"LA VITRI" AL C. SANT ANTONI - C. SANT JOSEP"
PLA
22/09/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA "PLA
ACCESSIBILITAT. C.
D’ACCESSIBILITAT. PROJECTE D'EXECUCIÓ DE LA
PUIG-ROVÍ
FASE PRIORITÀRIA. MÒDUL 4 C. PUIG-ROVÍ"
22/09/2009 Compareixença advocat procediment abreujat 57/2002 -I
Jutjat Instrucció 2 Vic
AD-62/2009
22/09/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
200/151
22/09/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT
APARCAMENT "EL
SINDICAT"
7/09-III
H/2009/12
H/2009/10
H/2009/11
H/2009/9
44/07-III
EXP 267/07
2009-131

8/2009-Selecció
47/08-II,1
EXP 399/09
6/2008 SELEC
6/2008 SELEC
77/2009 RRHH
F/2009/135
1998/96

ART / SEC / 028/09
13/2009

P/2009/108
P/2009/107
P/2009/109
14/2009

Data

22/09/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3 OBRA
"ENDERROCAMENT APARCAMENT EN SUPERFÍCIE
"EL SINDICAT"
22/09/2009 Permís mpal.
21/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS.H/2009/12
21/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS H/2009/10
21/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS H/2009/11
21/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS H/2009/9
18/09/2009 Inscripció al registre de Parelles de Fet
18/09/2009 PERMÍS MPAL. CANVI NO SUBSTANCIAL
18/09/2009 REQUERIMENT FINCA EN MAL ESTAT
18/09/2009 SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA
18/09/2009 Rectificació error material convocatòria sergent policia
17/09/2009 Llicència ambiental annex II.1
17/09/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL
17/09/2009 Convocatòria prova mèdica
17/09/2009 Nomenament funcionari en pràctiques i convocatòria al
curs de formació bàsica
17/09/2009 Permís per matrimoni
17/09/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS F/2009/135
17/09/2009 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA
17/09/2009 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT D'ÚS DE
L'EQUIPAMENT DEL CARRER ARTESANS, 5
15/09/2009 INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS NÚM.
13/2009
15/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/108
15/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/107
15/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/109
15/09/2009 INICI EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST

Àmbit
RRHH
RRHH
Intervenció

Intervenció

Secretaria
Intervenció
Benestar
Social
Intervenció

Activitats
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
Secretaria
Activitats
Urbanisme
Benestar
Social
RRHH
Activitats
Urbanisme
RRHH
RRHH
RRHH
Intervenció
Benestar
Social
Secretaria
Intervenció

Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció
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Expedient

Data

P/2009/105
P/2009/103

Concepte
MITJANÇANT GENERACIÓ DE CRÈDITS PER
INGRESSOS
14/09/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 7 DE LA
"CONSTRUCCIÓ D'UNA LLAR D'INFANTS A LA
ZONA DE LA CABANYA"
08/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/105
01/09/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/103

MC 12/2009.1
P/2009/95

19/08/2009 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 12/2009.1
18/08/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/95

LLAR D'INFANTS
LA CABANYA

Àmbit

Intervenció

Intervenció
Intervenció
Intervenció
Intervenció

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DELS DECRETS RELACIONATS MÉS
AMUNT.
5.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
•
•
•

Sessió ordinària del dia 5 d’octubre de 2009.
Sessió ordinària del dia 13 d’octubre de 2009
Sessió ordinària del dia 19 d’octubre de 2009.

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DE LES ACTES RELACIONADES MÉS
AMUNT.
5.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
5.3.1
Resolució del 6 d’octubre de 2009.
Modificació de crèdits núm. 15/2009.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

102-452-2130002 Manteniment
de maquinària
d’esports

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

10.459,99 €

1.000,00 €

9.459,99 €

2.136,97 €

500,00 €

1.636,97 €

108-422-2260800 Activitats
d’educació

17.119,95 €

1.030,00 €

16.089,95 €

206-111-2330000 Indemnitzacions
assistències a
òrgans de
govern. Càrrecs
electes

23.862,96 €

700,00 €

23.162,96 €

102-452-2200000 Material
fungible
d’oficina
d’esports
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208-121-2130201 Extintors edificis
mpals.

3.041,50 €

700,00 €

2.341,50 €

208-121-2240001 Assegurances
edificis serveis
generals

5.856,37 €

400,00 €

5.456,37 €

22.286,86 €

2.000,00 €

20.286,86 €

209-222-2130202 Manteniment
emissores
seguretat
ciutadana

3.247,00 €

800,00 €

2.447,00 €

209-222-2200200 Material
informàtic no
inventariable.
Seguretat
ciutadana

3.021,45 €

300,00 €

2.721,45 €

120.000,00 €

5.164,66 €

114.835,34 €

208-121-2240003 Assegurança
responsabilitat
civil del Municipi

306-511-6010000 Infraestructures i
equipaments
Total baixes de crèdits: ...

12.594,66 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

102-452-2120101 Manteniment
instal·lacions
esportives

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

49.291,84 €

1.500,00 €

50.791,84 €

120,00 €

30,00 €

150,00 €

108-422-2270009 Servei de neteja
a les escoles

125.987,17 €

1.000,00 €

126.987,17 €

206-111-2310000 Locomocions.
Càrrecs electes

6.000,00 €

700,00 €

6.700,00 €

208-121-2130205 Alarmes
d’edificis mpals.

8.561,22 €

800,00 €

9.361,22 €

500,00 €

150,00 €

650,00 €

208-121-2160000 Manteniment
d’equipaments
informàtics

4.009,64 €

800,00 €

4.809,64 €

208-121-2220100 Comunicacions
postals

10.500,00 €

900,00 €

11.400,00 €

650,00 €

150,00 €

800,00 €

5.000,00 €

300,00 €

5.300,00 €

108-422-2230000 Missatgeria
d’educació

208-121-2140000 Reparació de
vehicles règim
intern

208-121-2230000 Missatgeria
règim intern
208-121-2260200 Publicitat i
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propaganda
règim intern
209-222-2260200 Publicitat i
propaganda.
Seguretat
ciutadana
306-511-6110005 Soterrament
línies elèctriques
davant de les
escoles
Totals altes de crèdits: ...

600,00 €

1.100,00 €

1.700,00 €

39.406,57 €

5.164,66 €

44.571,23 €

12.594,66 €

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET QUE S’HA TRANSCRIT MÉS
AMUNT.
5.3.2 Decret de data 2 d’octubre de 2009.
Primer. Nomenar amb caràcter de màxima urgència funcionari interí, Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent
de la policia local, el sr. Antoni Toneu Utrero amb efectes del dia 5 d’octubre de 2009
atesa la situació d’absències del personal de la policia local.
Segon. El nomenat 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. El temps màxim
de serveis prestats en virtut d’aquest nomenament és de tres mesos.
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.
EL PLE DE L’AJUNTAMENT ES DÓNA PER ASSABENTAT DEL DECRET QUE S’HA TRANSCRIT MÉS
AMUNT.
5.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
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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 DE LES NOTES DE REPARAMENT
ESMENTADES MÉS AMUNT.

6/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
6.1
Pel que sembla ja hi ha una explicació més o menys clares en relació a les inundacions
que es van produir aquest estiu; si no ho vaig entendre malament, quan es van fer les
obres de remodelació del carrer Manlleu, en lloc de posar-hi els tubs de clavegueram
que tocaven, es van posar de menys diàmetre i, per tant, perquè ens entenguem, en
aquell tros en què s’aixecava el quitrà l’aigua no podia passar amb la velocitat que
tocava, perquè s’estrenyia, i el que volem demanar és què es pensa fer: considerem que
es tracta d’uns fets gravíssims; l’aigua va afectar molts veïns del nostre municipi i si no ens
equivoquem, l’empresa que en aquell moment va executar les obres del carrer Manlleu,
en aquest moment està treballant en altres obres del nostre municipi. Ens agradaria saber
quines actuacions hi ha previstes.

Respon el Sr. Lluís Bassas: A part que la quantitat d’aigua que va caure en un període de
temps molt curt, era molt gran i, per tant, hi havia hagut un cas dies abans que aquest en què
l’aiguat nova ser tan fort i va baixar una mica d’aigua, però sense els problemes que va crear
l’última.
De totes maneres, varen fer unes cates per veure si hi havia un problema concret i es va
trobar que en un tram de claveguera de 50 cm, s’hi havia col·locat una de 20 cm i sabem que es
va fer fa un any aproximadament, i sabem quina és l’empresa que ho va fer, perquè estava fent
obres a la zona. Farem una reclamació, perquè es facin càrrec de resoldre aquest problema.
Pressuposem que una de les causes, a part de la pluja, és el fet de tenir un estrangulament en
el tub, que va fer que l’aigua sortís per dalt; no sabem si tot el tub hagués estat de 50 Ø si el
problema hauria estat el mateix, però segur que no hauria estat tan important.
6.2
Una mena de prec en relació amb la mobilitat al casc antic, aprofitant que estem
plantejant el pla de mobilitat i veient les últimes intervencions que s’han fet; la darrera, és
aquella dels tests al cantó lateral de correus, per evitar que els cotxes hi aparquin. És
evident que és difícil lluitar contra l’incivisme de determinats conductors i que no és fàcil,
però des del nostre punt de vista no podem solucionar els problemes anant fent pedaços
i una mica el que el que ens fa por és el que fa temps que estem fent en aquest poble. A
part d’això, també hi ha qüestions de sensibilitat estètica, que ens sembla que hem de
cuidar. Tenim la sensació –i molts ciutadans ho han comentat- que cada vegada tenim
un poble més gris, amb uns elements arquitectònics, o amb uns tests –en aquest cas- que
en són un altre exemple; no solament tenim personalitat com a municipi –en el cas del
casc antic o en altres llocs de la població- si no que anem introduint elements que són a
molts i diversos llocs del nostre país i de més enllà.

95

D’altra banda, no sabem si ha estat una solució; en tot cas el que fa això és intentar
facilitar que els vianants tinguin un accés, però els problemes amb el trànsit continuen; és
com si sempre hi hagués un cotxe aparcat.
Per tant; quin és el prec? Que amb el pla de mobilitat ens plantegem seriosament si
volem un casc antic que permeti que tingui prioritat real per als vianants i no pas per als
cotxes i com actuem per tal que això sigui així i no ho fem amb pedaços, com estem
fent, si no, canviant sentits d’alguns carrers, tancant l’accés a determinats carrers –el Ges
d’Avall, o la plaça Vella, ...- però que sigui realment així i que hi puguin tenir accés,
evidentment, els veïns i els que hi tenen comerços, això és evident i buscar solucions que
realment ens creguem de debò que la prioritat la tenen els vianants. Per tant, el prec
seria aquest.

Respon la Sra. Cristina Sala: Sobre la qüestió estètica dels tests, no hi entraré. Al casc
antic hi ha prioritat invertida; és a dir, hi ha convivència entre vehicles i vianants; en aquell
tram ens va semblar que la convivència era molt difícil i que, a més, els que tenien la prioritat,
que són els vianants, eren els que tenien més dificultats i era impossible controlar les 24 hores
aquella cruïlla i, per tant, ens va semblar que posar-hi elements dissuasius era la millor manera
i, de fet, també hi ha gent que ens ho agraeix.
Cap on hem de tendir? Jo crec que hem de tendir cap a trobar l’equilibri en el cas antic,
perquè és molt difícil impedir la circulació tot, perquè hi ha comerç i, per tant, hi ha d’haver
circulació i hem de tendir a trobar l’equilibri entre els vianants i els cotxes i que això
segurament també passa per posar dificultats i no facilitar la circulació de vehicles en el casc
antic i els tests aquests jo crec que hi han contribuït, però per damunt de tot, la idea era
protegir els vianants en aquella zona.
Sra. Montse Ayats: En tot cas, jo crec que la convivència entre vianant i vehicles ara
mateix no hi és en el cas c antic; jo crec que hi ha una primera fase que s’han fet i s’estan
fent aparcaments i, per tant, em sembla una bona mesura, però jo crec que s’ha de
continuar treballant per resoldre aquest tema; les propostes les farem arribar, com entenc
que podem fer els grups a través del pla de mobilitat, per intentar, que en la mesura de
les possibilitats prosperin.
Sr. Albert Soldevila: Com a element de dissuasió que són els tests, en principi si, o en
principi no, perquè si és un lloc on no es pot aparcar, una de les feines de la policia local
també és la de posar multes i crec que també és un element dissuasiu per tal que la gent
no s’aparqui; a vegades es fa, i a vegades no; no som constants. Si es pot aparcar, s’hi
aparca i si no es pot, que no es deixi aparcar.

Sra. Cristina Sala: De posar multes, a vegades es pot, i a vegades no es pot.
6.3
L’altra qüestió té a veure amb les obres de la casa de la Sagrera; com qualsevol
intervenció en el municipi genera una certa preocupació; és evident que és un lloc
cèntric, que té unes connotacions i per tant, els ciutadans d'alguna manera es demanen
què és el que s’hi està fent i com es respectarà l’edificació antiga, o parts de l’edificació
antiga. Si seguin el catàleg, el que s’hi estableix és que cal mantenir la tipologia de
l’edifici actual i conservar el pas embigat de fusta i els elements arquitectònics importants:
llides, bancals, baranes, ... volíem demanar si això és així i s’ha demanat a l’empresa que
fa les obres que es tingui en compte això que vàrem aprovar en el seu dia en el catàleg.
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Respon el Sr. Miquel Franch: Jo recomanaria al grup d’Iniciativa que passi per l’Ajuntament;
el projecte està fet i aprovat i a disposició de tothom, per comprovar les especificacions
tècniques i si hi ha o no el compliment de la normativa al casc antic.
Sr. David Forcada: Crec que el projecte de la Sagrera es va portar a una Junta de govern i
es va discutir una mica i es va ensenyar, en base al catàleg, la proposta de l’empresa
constructora.
Sra. Montse Ayats: Jo no he qüestionat en cap cas el projecte. No era a la Junta de
Govern en què es va discutir i senzillament demanava una explicació sobre si es
conservaria l’edifici.

Sr. Miquel Franch: Montse, saps perfectament que quan es comença una obra en un carrer a
Torelló, hi ha el permís i, per tant, prèviament els serveis tècnics municipals s’han mirat el
projecte i han pres les decisions oportunes. El projecte el pots consultar quan vulguis i no
només tu, si no qualsevol ciutadà de Torelló. És una llàstima que abans de fer aquesta pregunta
no l’hagis anat a veure, perquè segurament tindries més informació.
Sra. Montse Ayats: El problema no és anar-lo a veure o no; senzillament és fer la pregunta,
perquè és una oportunitat per explicar una cosa que preocupa els ciutadans.
6.4
I la darrera pregunta té a veure amb les deixalles. Hem parlat abans del tema dels
contenidors. En algun moment d’aquest ple ens vàrem interessar per aquest tema; es va
parlar que s’estava negociant amb el Consell comarcal, que s’havia parlat d’uns
contenidors nous que tenien un seguit d’avantatges, però també de costos. Voldríem
saber com està aquest tema i si hi ha una data prevista per fer el canvi de contenidors.

Sr. Jaume Vivet: Estem pendents d’una reunió que tenim amb el Consell Comarcal, perquè
sobretot és per un tema de costos i s’han d’anar afinant els números. No es tracta de res més;
estem en aquesta fase de fer números.

Sr. David Forcada: A part de números, Montse, també hi ha un tema que en el pla de barris,
una de les actuacions que es fan és el soterrament de contenidors i, per tant, tècnicament
condiciona el tipus de contenidors que agafem ara amb el que serà soterrat i, per tant, fins
que no tinguem clar quin contenidor soterrarem, no els canviarem; això per una banda i, per
l’altra, el que comentaves de les ordenances i les taxes per mantenir el pressupost i una de les
mesures de contenció d’aquesta despesa és la d’allargar l’amortització dels contenidors
actuals, a l’hora que hem d’estudiar quin tipus de contenidor és més adequat per soterrar.
SR. ALBERT SOLDEVILA:
6.5
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La primera és un prec sobre les obres que es fan al carrer Balmes; fa bastants dies, per no
dir setmanes, que només hi ha dues persones treballant-hi; s’està endarrerit bastant i volia
saber si hi ha algun motiu i, en el cas que no n’hi hagi cap, saber si es pot fer alguna cosa
des de l’Ajuntament per alleugerir aquestes obres.

Sr. Lluís Bassas: El que ha dit l’Albert és cert: aquesta gent s’hi ha encantat bastant. Els
tècnics hi han anat dues o tres vegades insistint, perquè han deixat allà un parell de persones
que no sabien què feien i ho han tingut frenat un temps. Si us hi heu fixat, avui hi havia els
camions posant pasta a tota candela, perquè els vàrem anar a dir que ja n’hi havia prou i que
l’obra s’havia d’acabar.
Ara sembla que faran una accelerada, perquè hi estan treballant més fort i en lloc de dos, ja
són 7 o 8 treballadors.
6.6
Les obres que s’estan fent a l’avinguda de la Generalitat, on toca amb la plaça Sant
Fortià, la situació que hi havia de contenidors seguirà essent la mateixa? Si el
funcionament que tenim dels semàfors ha de seguir igual en ambre i no es pot prémer
per fer canviar, malgrat hi hagi els polsadors per tenir l’opció, quan els cotxes venen del
carrer Balmes amb cotxe, els contenidors tapen absolutament la visibilitat de la persona
que vol creuar per aquell pas de vianants.
Està previst fer alguna actuació sobre el semàfor o sobre els contenidors?

Respon el Sr. Jaume Vivet: En principi els contenidors no es mourà d’allà, perquè és
complicat moure’ls.
Sr. Albert Soldevila: Però es tindrà en compte l’actuació sobre el pas de vianants? Perquè
si els contenidors no es mouen i els vehicles no veuen la persona que vol travessar... Si més
no, traieu el polsador del semàfor.
6.7
Tests del davant de correus. La Montse d’iniciativa ho ha dit molt bé i subscric el seu prec.

7/ INFORMACIONS:
SRA. CRISTINA SALA:
7.1
El proper dimecres, 4 de novembre, es constituirà, no un consistori alternatiu, si no el
consistori infantil, que és la primera vegada que es constitueix a Torelló i, per tant,
convidar els regidors titulars a participar d’aquest acte, que serà un acte protocol·lari de
constitució de la presentació i presa de possessió dels 16 regidors que juntament amb
l’Alcalde formaran el consistori infantil.
SR. MARC FONTSERÈ:
7.2
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En el ple del mes passat vaig informar de l’inici de la propera contractació dels plans
d’ocupació. Informar que ja s’han contractat i les 13 persones, més una, que treballa per
Torelló al consorci de la Vall del Ges, Orís i el Bisaura, han començat a treballar, ja han fet
els cursos de formació, els cursos de riscos i ja s’han posat a treballar.
7.3
El proper 29, alcaldia i la regidoria de promoció econòmica ens desplaçarem al
departament de Política Territorial i Obres Públiques per parlar del desdoblament de la via
i de la nova estació i per veure quina planificació hi ha per portar-ho a terme.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
7.4
Com heu vist avui, el Dr. Ganiko es jubila demà. Donar la benvinguda a la persona que
l’ha vingut a substituir; en principi és una comissió de serveis i esperem que ens duri molt
temps, perquè últimament hi ha força canvis de personal.
7.5
Estem preparant els actes del 25 de novembre. Encara n està tot confirmat; hi haurà un
cine fòrum i els altres actes ja us els anirem comunicant properament, perquè hi esteu tots
convidats.
SR. FRANCESC J. RIVERA:
7.6
Vull fer cinc cèntims de la primera edició del guardó de les medalles de l’esport de les
comarques centrals, creat per la representació territorial de l’esport de la secretaria
General de l’Esport, que vol premiar a persones de més de 60 anys que de manera
anònima i desinteressada hagin treballat per l’esport.
A nivell personal em sembla perfecte i celebro aquesta iniciativa i també m’agradaria dir
que aquest el considero un tema molt seriós i que no es pot tractar en tan poc temps. No
hem tingut de poder tractar aquest tema amb els grups del consistori, malauradament ha
estat impossible en aquesta primera edició i voldria –i és el meu desig- que per a la
propera edició i amb temps suficient rebre propostes dels altres grups i poder debatre
sobre les persones candidates a aquest guardó.
Ens ha arribat un document amb un reglament molt escarit; entenc que curt; només
consta de 8 punts i no ens diu si podem presentar persones amb caràcter pòstum i
tampoc diu qui forma part d’aquesta comissió. Hem sol·licitat més informació sobre
aquest reglament a la Secretaria General de l’Esport.
El comunicat va arribar al registre de l’Ajuntament el dia 5 d’octubre, amb registre de
sortida de la Secretaria General de l’Esport del dia 2 i amb un termini de presentació de
candidatures que finalitzava el dia 19 d’octubre i això vol dir que ens quedaven 7 o 8 dies
feiners per una recerca d’informació i poder-nos reunir amb els possibles candidats per fer
la seva proposta de presentació i enviar la documentació requerida a la secretaria
General de l’Esport.
Des del departament tècnic de la regidoria d’esports van sortir dos possibles candidats i
enteníem que pel seu perfil complien sobradament amb els requisits i que els podíem
encabir al reglament de la Secretaria General de l’Esport per a aquesta distinció. Els
candidats per Torelló a les medalles de l’esport de les comarques centrals, són el Sr. Josep
Casas i Sanglas, pels 21 anys de dedicació desinteressada a l’entitat més antiga del
nostre poble, que és la Societat ocellaire de Torelló, fundada el 1845; i el Sr. Joan Sellarès i
Font, per 28 anys de dedicació desinteressada a l’entitat del club tennis taula Torelló, des
del primer dia de la seva fundació, l’any 1980, fins l’any 2008.
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Voldria agrair l’esforç al Sr. Toni Colomo, tècnic d’esports i al Sr. Toni Serrano, coordinador
del pavelló per la seva implicació en la recerca d’informació, jo diria en temps rècord,
dels candidats, i als candidats, per acceptar la proposta de la regidoria d’esports a ser
presentats com a candidats a la distinció.
Esperem que tinguin sort i que els expedients que hem enviat siguin valorats per la
comissió com es mereixen.
SR. MANEL ROMANS:
7.7
Com cada any, des de la regidoria de joventut i juntament amb els pobles de la Vall del
Ges, Sant Pere i Sant Vicenç, organitzem el concurs de cartells “I tu, com veus la SIDA?”; a
partir d’ara ja poden començar a presentar els seus treballs i fins el dia 29 de desembre.
Us reparteixo unes bases, perquè en tingueu coneixement.
SR. LLUÍS BASSAS:
7.8
En els propers dies, segurament aquesta setmana vinent, es començaran les obres de
connexió de la vorera entre el carrer Balmes i el carrer Progrés, per sota del pont del tren i
es posaran mesures dissuasives de velocitat per a la gent que puja i baixa des del pont de
ferro fins al primer semàfor que hi ha al començament del carrer Balmes, amb el pont de
Malianta.
D’altra banda, també es farà la cruïlla del carrer Montesquiu amb Bonavista, que es
deixarà només de sortida cap a la rotonda i s’eixampla la vorera i s’hi posarà algun banc.
Dins de pocs dies també vindran a fer el replantejament final del pont de Can Sala i han
de venir per veure quin dia comencen les obres ja definitivament.
D’altra banda, en el FEIL-II s’està treballar en els projectes que hi volem incloure, entre els
que hi ha temes d’enllumenat, del riu Ges, que són projectes que ja estem treballant, i el
tema de la gespa artificial del camp de futbol, que també inclouríem en aquest capítol.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

