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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN
PLE, CELEBRADA EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2009:
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Òrgan:
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

Ple
11/2009
ordinari
30 de novembre de 2009
de les 20:03 a les 21:31
Sala de plens de la casa de la vila

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

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

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

Regidor

Albert Soldevila i Boixader

ERC-AM

Secretària:
Interventora

Montserrat Freixa i Costa
M. Carme Urgell i Barris

Excusen la seva assistència:
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1/ APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
1.1.- APROVACIÓ, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
S’aprova per unanimitat dels assistents i sense modificacions, l’acta núm. 10/2009,
corresponent a la sessió ordinària, celebrada el dia 26 d’octubre de 2009.
2/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D’ECONOMIA I HISENDA, RÈGIM INTERN I
SEGURETAT:
2.1.- DONAR COMPTE DEL MANIFEST APROVAT PER JUNTA DE GOVERN LOCAL, EN SESSIÓ
ORDINÀRIA DE DATA 16 DE NOVEMBRE DE 2009 I AMB EL SUPORT DE TOTS ELS GRUPS
MUNICIPALS:
ACORD:

MANIFEST 25 DE NOVEMBRE 2009, A PROPOSTA DE LES ENTITATS RELACIONADES
Avui, dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, les institucions
públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat, les diputacions i els ajuntaments,
volem expressar el nostre condol per la mort de:
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Maria del Mar, Meryem, Weiyu, Natasa, Maria Teresa, Nadia, Maria Robiria, Hilda, Josefa i
Reyes, víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2009, femicidis que, any
rere any, ens mostren la terrible dimensió d’aquest problema. Segons declaracions de les
Nacions Unides, actualment podem afirmar que la violència contra les dones i llurs fills i
filles s’ha convertit en una de les més clares manifestacions de vulneració dels drets
humans referents a la integritat física i moral, la dignitat, la salut i la seguretat de les dones.
Destrossa vides, fractura famílies i comunitats i és un impediment per al ple
desenvolupament econòmic, polític, social i cultural dels pobles i ciutats del món.
A Catalunya, la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que constitueix
un gran pas en l’abordatge d’aquesta problemàtica, va ser aprovada per unanimitat pel
Parlament ara fa més d’un any. En aquests moments, el Govern de la Generalitat, amb la
col·laboració dels ens locals i supramunicipals, està realitzant el desplegament
reglamentari que ha de permetre la seva total implantació a tots els territoris del nostre
país.
Aquest marc legal aposta per posar les dones en el centre de les polítiques públiques, per
tal que aquestes siguin subjectes de drets i no només objectes de protecció. Alhora,
reconeix el caràcter estructural de la violència masclista, és a dir, parteix de la premissa
que es tracta d'una problemàtica arrelada a les nostres societats i lligada amb les formes
de ser, de sentir-se i de relacionar-se de dones i homes. Aquest reconeixement comporta,
entre altres coses, actuar més enllà de la violència que té lloc en la parella i la família. Així,
la violència en l’àmbit laboral i en l’àmbit sociocomunitari, com són les agressions sexuals,
les mutilacions genitals femenines, els matrimonis forçosos, o el tràfic i explotació sexual de
dones i nenes, entre d’altres, són també objecte d’atenció per part de les institucions
catalanes, les quals estem esmerçant tots els esforços i recursos al nostre abast per tal de
fer-hi front.
Però, l’èxit de totes les mesures que s’estan tirant endavant també exigeix el compromís i
la implicació de la societat civil, per tal d’avançar conjuntament i amb contundència en
l’eradicació de la violència masclista. Aquesta voluntat ha d’impregnar tota la
ciutadania i arrelar en la seva memòria col·lectiva, tot arraconant els nínxols culturals que
impedeixen que les relacions entre els sexes estiguin basades en l’autonomia, el respecte i
en la llibertat. I, en aquest sentit, les tasques de sensibilització per al canvi d’imaginaris
culturals basats encara en estereotips sexistes, constitueix un camí imprescindible.
Les institucions públiques catalanes ens comprometem, en el marc simbòlic d’aquesta
diada, a seguir treballant per un país on l’eradicació de la violència masclista sigui, algun
dia, una fita acomplida.
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, ACORDA SUBSCRIURE AQUEST MANIFEST AMB EL VISTIPLAU
DE TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS I EL PLE ES DÓNA PER ASSABENTAT.
2.2.- SUPORT A LA CANDIDATURA DE CATALUNYA A LA CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA
2016
ACORD:
La ciutat de Tarragona ha comunicat a aquest Ajuntament la seva decisió de presentar
la seva candidatura per optar a la designació de Capital Europea de la Cultura 2016.
En la nova reglamentació de la designació de les capitals europees de la cultura, vàlida
durant el període 2005-2019, a l’Estat espanyol li correspondrà la capitalitat cultural l’any
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2016. Madrid (1992), Santiago de Compostel·la (2000) i Salamanca (2002) ja varen ser
designades.
El Parlament de Catalunya va aprovar, en data 11 d’abril de 2007, el seu suport a
Tarragona 2016, per unanimitat de tots els grups de la cambra catalana. La ciutat de
Tarragona desitja que la seva candidatura sigui, alhora, la candidatura de tot Catalunya,
per la qual cosa, aquesta Alcaldia, a petició de la presidència de l’Organització Capital
de la Cultura Catalana, i vist el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’Economia i Hisenda, Règim interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat
dels assistents acorda:
PRIMER.- DONAR EL SUPORT de l’Ajuntament de Torelló a la candidatura de Tarragona per
a la Capital Europea de la Cultura 2016.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’Organització Capital de la Cultura Catalana, per
al seu coneixement.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Com a grup, com a Iniciativa Ciutadans del Ges, donarem suport a què la ciutat de
Tarragona pugui ser capital europea de la cultura 2016. L’elecció de la capital que li toca
a l’Estat espanyol es produirà el 2012. L’última capital espanyola que va tenir aquesta
consideració va ser Salamanca; ens sembla bé que hi hagi una ciutat com Tarragona
que s’hagi postulat per ser aquesta capital del 2016, des del punt de vista de bagatge
cultural, de festes o de diferents esdeveniments que tenen la consideració de patrimoni
mundial, festes d’interès nacional de Catalunya; també la manifestació que ha fet
Tarragona en diverses ocasions a través dels seus responsables, que la cultura com a
element vertebrador i dinamització del seu futur... entenem que és una bona candidata i
ens sembla molt bé que des de Torelló, com s’ha proposat, recolzem aquesta capitalitat.
SR. JORDI CASALS:
Des d’Esquerra Republicana, el grup municipal, donarem suport a aquesta moció de
suport a la candidatura de Tarragona per ser la capital europea de la cultura, amb tot el
que això comporta, tant per la mateixa ciutat i també pel que hauria de comportar per
al país i esperem que aquesta capitalitat s’exerceixi des de la identitat absolutament
pròpia d’aquesta ciutat, és a dir, des de Catalunya i serveixi també per a mostrar-nos a la
Unió europea.
SR. LLUÍS BASSAS:
Nosaltres donarem suport, estant d’acord en el que s’ha dit aquí.
SRA. FLORA VILALTA:
Donarem ple suport a la candidatura de Tarragona com a capital de la cultura el 2016.
VOTACIÓ:
S’ACORDA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
2.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI FISCAL PER A L’ANY 2010:
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ACORD:
Examinada la proposta de calendari fiscal per a l’any 2010, presentada per a l’Organisme
de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, vist el dictamen favorable de la
Comissió informativa d’Economia i Hisenda, Règim interior i Seguretat, el ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar el calendari fiscal per a l’any 2010 amb els conceptes i les dates que tot
seguit es relacionen:

Codi Concepte
1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS -NO DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ 1 DOMICILIATS
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ 1 DOMICILIATS
2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS
2 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS - CONSTRUÏTS
3 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
10 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
11 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
12 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES COMERCIALS
13 TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES INDUSTRIALS
16 TAXA SERVEI DE CEMENTIRI MUNICIPAL
41 TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES -GUALS
44 TAXA MERCAT SETMANAL - 1R TRIMESTRE
44 TAXA MERCAT SETMANAL - 2N TRIMESTRE
44 TAXA MERCAT SETMANAL - 3R TRIMESTRE
44 TAXA MERCAT SETMANAL - 4T TRIMESTRE
47 TAXA ÚS PAVELLÓ MUNICIPAL - 1R TRIMESTRE
47 TAXA ÚS PAVELLÓ MUNICIPAL - 2N TRIMESTRE
47 TAXA ÚS PAVELLÓ MUNICIPAL - 3R TRIMESTRE
47 TAXA ÚS PAVELLÓ MUNICIPAL - 4T TRIMESTRE
73 TAXA ESCOMBRARIES MERCAT SETMANAL - 1R TRIMESTRE
73 TAXA ESCOMBRARIES MERCAT SETMANAL - 2N TRIMESTRE
73 TAXA ESCOMBRARIES MERCAT SETMANAL - 3R TRIMESTRE
73 TAXA ESCOMBRARIES MERCAT SETMANAL - 4T TRIMESTRE

Data inici
voluntària
01/04/2010

Data final
voluntària
03/06/2010
01/06/2010

03/09/2010
03/09/2010
01/02/2010
03/09/2010
01/04/2010
01/04/2010
01/04/2010
01/04/2010
01/04/2010
04/01/2010
01/04/2010
02/07/2010
01/10/2010
04/01/2010
01/04/2010
02/07/2010
01/10/2010
04/01/2010
01/04/2010
02/07/2010
01/10/2010

02/11/2010
04/11/2010
04/11/2010
01/04/2010
04/11/2010
03/06/2010
03/06/2010
03/06/2010
03/06/2010
03/06/2010
04/03/2010
03/06/2010
02/09/2010
02/12/2010
04/03/2010
03/06/2010
02/09/2010
02/12/2010
04/03/2010
03/06/2010
02/09/2010
02/12/2010

Segon.- Notificar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
VOTACIÓ:
S’ACORDA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
2.4.- RECTIFICACIÓ D’UN ERROR A LA PARTIDA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.
14/2009:
ACORD:
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ANTECEDENTS
El Ple de l’Ajuntament del dia 28 de setembre de 2009, va aprovar la modificació de
crèdits núm. 14/2009, per generació de crèdits per ingressos, dins el pressupost de
l’exercici 2009, en la que s’hi incloïa una alta en la partida de despeses 103-464-4670000,
de la regidoria de joventut i infància, per l’import de 6.000,00 euros de la subvenció
rebuda per la Diputació de Barcelona per les despeses de l’agent d’igualtat que consta
a càrrec del Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, segons encomana de gestió de
l’Ajuntament de Torelló.
Aquesta modificació va ésser degudament exposada al públic i ja se’n va realitzat la
seva aprovació definitiva, al no haver-s’hi presentat reclamacions, en data 26 d’octubre
de 2009.
Amb posterioritat a aquesta aprovació definitiva s’ha detectat l’error en el sentit que la
gestió dels temes d’igualtat la realitza la regidoria de benestar social i és a aquesta
regidoria que s’havia de donar d’alta la partida a transferir al Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura i no a la de Joventut i infància.
FONAMENTS DE DRET
Article 105 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, de 26 de novembre.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda,
Règim interior i Seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
1.
Aprovar el canvi de la partida 103-464-4670000 inclosa en la modificació de
crèdits núm. 14/2009, aprovada pel Ple de l’Ajuntament del 28 de setembre de 2009, per
la 106-313-4670000, en els termes següents:
Consignació de crèdits en baixa:
1

corrents
al
103-464-4670000 Transferències
Consorci de la Vall del Ges,
Orís i Bisaura

6.000,00 €

6.000,00 €

0,00 €

Consignació de crèdits en alta:
1

106-313-4670000 Transferències corrents al
Consorci de la Vall del
Ges, Orís i Bisaura

33.407,36 €

6.000,00 €

39.407,36 €

2. Notificar el present acord al departament d’intervenció.
VOTACIÓ:
S’ACORDA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
2.5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 20/2009 PER SUPLEMENT DE CRÈDIT, DEL
PRESSUPOST VIGENT.
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ACORD:
Expedient número 20/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de novembre de 2009 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant suplement 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, cal tramitar l’expedient de
suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant majors ingressos efectivament
recaptats, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions
vigents.
Despeses que cal finançar mitjançant suplement de crèdit:
Partida

Nom

Consignació
inicial

209-222-2270400 Servei de retirada de
vehicles de la via pública

Totals altes de crèdits:

Proposta
Consignació
d’increment
definitiva
866,92 €

13.593,54 €

14.460,46 €

866,92 €

Finançament que es proposa per majors ingressos efectivament recaptats:
Partida

Nom

31002

Taxa retirada de vehicles de
la via pública

Total finançament:

Consignació
inicial
11.672,85 €

Recaptat
12.539,77 €

Diferència
866,92 €

866,92 €

3. La secretaria i la intervenció han emès els corresponents informes.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s’hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui ser ajornada fins a l’exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar
la incoació de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de
crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant

8

anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s’estimin deduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, l’aprovació d ela modificació del pressupost és competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.
4. D’acord amb el que estableixen l’article 9 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 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
de la LGEP.
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.
Per tant, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda,
Règim interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- APROVAR l’expedient de suplement de crèdit núm. 20/2009 que cal finançar
mitjançant majors ingressos efectivament recaptats, del pressupost vigent de la
corporació
Segon.- ELABORAR un pla econòmic – financer corrector de conformitat amb l’article 22
de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. Aquest pla
serà sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació ja que el pressupost general, tot i la
incorporació de la modificació de crèdit en tràmit, no s’ajusta al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Tercer.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la formalització del període d’exposició
pública, per resoldre-les.
VOTACIÓ:
S’ACORDA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
2.6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 21/2009 PER TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
ACORD:
Expedient número 21/2009, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 19 de novembre de 2009 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
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2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa

Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta
de baixa

Consignació
definitiva

108-422-2120000 Manteniment edificis escoles
públiques

14.907,64 €

3.000,00 €

11.907,64 €

108-422-2260800 Activitats d’educació

16.089,95 €

6.841,00 €

9.248,95 €

204-323-2270600 Treballs realitzats per altres
empreses.
Promoció
econòmica

15.000,00 €

6.928,00 €

8.072,00 €

204-422-2270009 Neteja centre de formació

6.000,00 €

5.740,00 €

260,00 €

206-313-2310100 Locomoció del personal de
benestar social

2.150,00 €

600,00 €

1.550,00 €

206-222-2310100 Locomoció del personal de
seguretat ciutadana

2.500,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

del

personal

633,56 €

300,00 €

333,56 €

206-432-2310100 Locomoció del
d’urbanisme

personal

1.500,00 €

400,00 €

1.100,00 €

206-452-2310100 Locomoció
d’esports

del

personal

783,56 €

100,00 €

683,56 €

206-511-2310100 Locomoció del
d’obres i serveis

personal

647,70 €

300,00 €

347,70 €

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

241.523,31 €

2.000,00 €

239.523,31 €

306-432-6220000 Pavimentació
accessos
laterals edifici C. del Ter

25.000,00 €

25.000,00 €

0,00 €

306-435-6100000 Adequació jardins i parcs
mpals.

42.000,00 €

18.189,10 €

23.810,90 €

306-443-6220000 Construcció
cementiri mpal.

nínxols

66.000,00 €

10.225,77 €

55.774,23 €

enllumenat

93.499,90 €

4.000,04 €

89.499,86 €

a

5.099,75 €

80,31 €

5.019,44 €

informativa

11.250,00 €

11.250,00 €

0,00 €

206-422-2310100 Locomoció
d’educació

306-434-2270600 Manteniment
públic

306-435-4890100 Transferències corrents
famílies. Parcs i jardins
306-442-2260200 Campanya
Orgànica
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10.000,00 €

3.000,00 €

7.000,00 €

400.000,00 €

1.500,00 €

398.500,00 €

i

2.000,00 €

511,67 €

1.488,33 €

306-511-2020007 Lloguer nau brigada Av.
Castell

2.589,59 €

251,33 €

2.338,26 €

306-511-2150201 Manteniment mobiliari urbà

18.000,00 €

732,80 €

17.267,20 €

306-511-2150202 Manteniment senyalització
vertical i semafòrica

5.000,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

417,20 €

417,20 €

0,00 €

propaganda

6.000,00 €

4.000,00 €

2.000,00 €

306-511-6110001 Reposició de ferm de carrers
i places

100.000,00 €

26.788,48 €

73.211,52 €

50.000,00 €

10.356,48 €

39.643,52 €

Proposta
d’alta

Consignació
definitiva

306-442-2270002 Manteniment
de deixalles

contenidors

306-442-2270004 Servei de neteja viària
306-443-2120000 Manteniment vetllador
cementiri mpals.

306-511-2200000 Material fungible d’oficina
306-511-2260200 Publicitat i
obres i serveis

306-622-6320000 Millores mercat mpal.

Total baixes de crèdits: ............................................... 147.512,18 €
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

101-314-1600000

Assegurança
social
personal de cultura

del

53.660,77 €

2.000,00 €

55.660,77 €

108-422-4890000

Transferències a institucions
d’educació

382.138,23 €

9.841,00 €

391.979,23 €

204-323-2220000

Comunicacions
telefòniques
econòmica

100,00 €

1.900,00 €

2.000,00 €

15.000,00 € 10.768,00 €

25.768,00 €

promoció

204-721-2270600

Despeses de promoció del
municipi

206-111-2310000

Locomoció
electes

càrrecs

6.700,00 €

2.000,00 €

8.700,00 €

206-121-2310100

Locomocions del personal
d’administració gral.

1.263,60 €

300,00 €

1.563,60 €

206-122-2310000

Locomoció
personal extern

tribunals

1.050,00 €

200,00 €

1.250,00 €

206-464-2310100

Locomoció del personal de
joventut i infància

755,65 €

200,00 €

955,65 €

301-432-6010005

Aparcament en superfície El
Sindicat

0,00 €

6.892,62 €

6.892,62 €

306-435-2270600

Manteniment parcs i jardins

155.448,00 €

27.587,00

183.035,00 €

306-443-6110000

Millores cementiri mpal.

18.000,00 € 46.522,25 €

64.522,25 €

306-511-2100003

Manteniment
infraestructures població

de

180.000,00 €

1.029,47 €

181.029,47 €
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306-511-2210400

Vestuari personal obres i
serveis

306-511-6110002

Condicionament
clavegueram

306-511-6250000

Mobiliari
d’obres

nau

3.256,67 €

1.126,88 €

4.383,55 €

del

60.000,00 € 26.788,48 €

86.788,48 €

brigada

0,00 € 10.356,48 €

10.356,48 €

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

147.512,18€

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a
conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni
han estat objecte de cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que
es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tot això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i
Hisenda, Règim interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit
21/2009 per mitjà de
transferències de crèdit i exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s’han indicat.
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
Nosaltres no donarem suport a aquesta modificació de crèdit, que, entre d’altres elimina
la partida destinada a la campanya informativa d’orgànica –11.250 euros- i es redueixen
en 3.000 € per al manteniment de contenidors-; dues xifres o dues partides que estaven
incloses en els costos de la taxa de deixalles per al 2009 i dues partides que ens sembla, i
ho hem manifestat en diverses ocasions en aquest ple, són prioritat en l’objectiu que al
nostre entendre hauríem de treballar, que és per, com Ajuntament, reduir les deixalles i el
cost que això suposa i, per tant, no hi donarem suport.
VOTACIÓ:
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Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•

Vots favorables: 15, 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

•
•

2.7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 22/2009 PER GENERACIÓ DE CRÈDITS PER
INGRESSOS.
ACORD:
Expedient número 22/2009, 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 19 de novembre 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

39901

Recursos eventuals

2

46100

Transferències corrents. Diputació de Barcelona

3

76100

Transferències
Barcelona

de

Previsió
3.469,42 €

capital.

Diputació

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

19.000,00 €

de

3.000,00 €

25.469,42 €

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

Partida

Nom

Consignació Proposta
Consignació
inicial
d’increment
definitiva

1

101-451-2120000 Manteniment locals
de cultura

1.000,00 €

800,00 €

1.800,00 €

1

101-451-2200000 Material fungible de
cultura

2.500,00 €

193,27 €

2.693,27 €

13

1

102-452-2120101 Manteniment
instal·lacions
esportives

2

102-452-2260200 Publicitat
propaganda
d’esports

2

102-452-4890000 Transferències
corrents. Esports

3

102-452-6230000 Maquinària,
instal·lacions
utillatge d’esports

i

53.791,84 €

2.011,11 €

55.802,95 €

1.781,62 €

3.000,00 €

4.781,62 €

22.070,79 €

12.000,00 €

34.070,79 €

27.000,00 €

3.000,00 €

30.000,00 €

i

1

103-464-2120000 Manteniment locals
joventut i infància

6.000,00 €

464,94 €

6.464,94 €

2

202-622-2270600 Treballs realitzats per
altres
empreses.
Comerç

7.000,00 €

1.000,00 €

8.000,00 €

2

202-751-4890000 Transferències
corrents. Turisme

3.000,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

Total despeses a finançar: ................................................. 25.469,42 €

4.

La secretaria i la intervenció han emès els informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 43 del RD
500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels pressupostos, i en la forma
que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de naturalesa no tributària derivats de
les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o jurídiques per
finançar, juntament amb l'entitat local o amb alguns dels seus organismes autònoms,
despeses que per la seva naturalesa estiguin compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel que fa a la
reposició del crèdit en la quantia corresponent.
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran obligades a elaborar, en
el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o la liquidació del pressupost en situació
de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.
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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’Economia i Hisenda,
Règim interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 22/2009 mitjançant la generació
de crèdit finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per un
import de 25.469,42 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i disposar que es
tramiti d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els crèdits de
les partides que s’han indicat.
VOTACIÓ:
S’ACORDA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
2.8. CANVI DESTÍ DE PART DEL CRÈDIT D’INVERSIONS CONCERTAT AMB EL BANCO BILBAO
VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., APROVAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL 29/06/2009.
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 una part de les inversions
incloses en el pressupost de l’any 2009, que hi constaven relacionades.
2. Per acord del Ple del 26 d’octubre de 2009 es va aprovar el canvi de destí de l’import
de 18.865,09 € que inicialment s’havia destinat a reposició i reforma de l’enllumenat
públic, en la forma que consta en l’expedient.
3. Actualment hi ha una sèrie de projectes ja executats i/o que no es portaran a terme i
que comptaven amb el finançament del crèdit descrit a l’apartat 1, i dels quals hi ha
hagut sobrants. Per contra hi ha projectes que es volen tirar endavant que no compten
amb finançament, o respecte als quals el finançament ha variat.
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.

15

Per tota això, vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i
Hisenda, Règim interior i Seguretat, el ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents,
acorda:
1. Desafectar l’import de 202.819,84 € 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

Concepte

101-451-6330000

Maquinària i instal·lacions del Teatre

204-533-6100000

Pla d’intervenció en entorns a protegir

301-432-6010001

Enderroc nau empresa “Anodizados Torelló”

Import
4.161,01 €
13.687,56 €
31.456,49 €

301-432-6270000

Redacció projectes urbanístics

306-434-6110000

Reposició i reforma enllumenat públic

306-511-6010000

Infraestructures i equipaments població

306-511-6110002

Condicionament del clavegueram

98.313,57 €
36,55 €
5.164,66 €
50.000,00 €

2. Afectar l’import especificat en el punt primer d’aquesta resolució a les inversions
següents:
Partida

Concepte

Import

301-313-6220000

Centre d’Acció Social “La Carrera”

127.112,19 €

306-511-6110001

Reposició del ferm de carrers i places

306-511-6110005

Soterrament línies elèctriques davant de les
escoles

5.164,66 €

306-511-6230000

Maquinària i eines obres i serveis

1.122,79 €

306-622-6320000

Millores Mercat Municipal

34.424,38 €

34.994,82 €

3. Comunicar aquest acord al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. i a la tresoreria
municipal.
VOTACIÓ:
S’ACORDA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
3/ DICTÀMENS DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I URBANISME, PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I MEDI AMBIENT:
3.1.- APROVACIÓ DEL CONTRACTE PER LA CESSIÓ D’UNA FINCA SITUADA A MAS CERVIÀ
PER A LA SEVA UTILITZACIÓ COM A HORTS SOCIALS AL MUNICIPI DE TORELLÓ:
ACORD:
Vist La proposta del regidor de medi ambient per l’aprovació del conveni per la cessió
d’uns terrenys per part de l’empresa Finques Torelló S.L per utilitzar-la com a horts socials.
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Vist que l’ajuntament de Torelló vol iniciar el procediment per la creació del Servei
municipal d’Horts Socials es creu oportú, en primer lloc, aprovar el contracte amb la
propietat que cedeix la utilització dels terrenys a on es vol ubicar el Servei d’Horts Socials.
MARC NORMATIU:
Article 562.6, 562.7 i 562.8 de la Llei 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi civil
de Catalunya, relatiu als drets reals.
Disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector
públic.
D’acord amb l’esmentat, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de
Territori i urbanisme, promoció econòmica, societat del coneixement i medi ambient, el
ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels assistents, acorda:
Primer.- Aprovar la minuta de contracte de cessió d’ús entre l’Ajuntament de Torelló i
l’empresa Finques Torelló S.L, per la cessió de part de la finca de Mas Cervià per destinarla a horts socials, d’acord amb el text que figura al final d’aquest acord.
Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, EL Sr. Miquel Franch i Ferrés,
Alcalde de Torelló, per al més eficaç desenvolupament d’aquest acord, inclusiu la
signatura del conveni aprovat.
Tercer.- Notificar aquest acord a les parts interessades.
CONTRACTE DE CESSIÓ D’UNA FINCA SITUADA A MAS CERVIÀ PER LA
UTILITZACIÓ COM A HORTS SOCIALS
REUNITS
D’una part, el senyor Miquel Franch i Ferrés, Alcalde-President de l’Ajuntament de Torelló, degudament
facultat per aquest acte per acord del plenari municipal en sessió celebrada en data de 30 de novembre de
2009.
De l’altra, el senyor i el senyor, com a representants de l’empresa Finques Torelló S.L propietària de la
finca Mas Cervià.
MANIFESTEN
1.

Que la finca de Mas Cervià, ubicada al marge esquerre del riu Ter, entre el riu i la carretera de
la Coromina, al peu del Puig de les Tres Creus, per sobre de la finca de Can Tarrés, al municipi
de Torelló, és de propietat privada i pertany a Finques Torelló. La Descripció de la finca és la
següent:
RÚSTICA: MAS CERVIÀ situat al terme de Sant Feliu de Torelló que es composa d’una
extensió de terreny de cabuda quaranta-set mil set-cents noranta-tres metres quadrats.
Confronta, en junt per Orient amb erm anomenat camp que avui posseeix els senyors Espona i
companyia, i amb terreny del Mas Coll mitjançant un camí que va de Torelló a Sant Hipòlit de
Voltregà; pel migdia, amb finca propietat de Finques Torelló S.L; per ponent, amb terreny
d’aquest Mas Goula i pel Nord, fàbrica de filats de Josep i Ramon Tarrés i amb riu Ter. Es troba
inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Vic al volum 2176, llibre 260, foli 62, finca núm.
9.591 . S’adjunta com annex plànol de la finca.

2.

Que la classificació urbanística del sòl és no urbanitzable qualificat de Zona R1, de Reserva
agrícola i ramadera.
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3.

Que l’ajuntament de Torelló té interès en dotar el municipi d’un equipament d’horts socials i
àrea verda de lleure per a la població de Torelló.

4.

Que els propietaris de la finca de Mas Cervià tenen interès en col·laborar amb l’ajuntament de
Torelló per facilitar l’habilitació d’una zona d’horts socials al municipi.

5.

Que la finca de Mas Cervià reuneix les condicions adequades per habilitar-hi una zona d’horts.

6.

Que ambdues parts estan interessades en habilitar a la finca de Mas Cervià una zona d’horts
socials, per la qual cosa acorden constituir el present conveni privat, i a tal fi s’estableixen les
següents

CLÀUSULES
I. DISPOSICIONS GENERALS
I.1. Objecte
Són objecte del present conveni la cessió d’ús de la finca de Mas Cervià, corresponent a la finca registral
núm. 9591 a l’ajuntament de Torelló per tal de destinar-la a horts socials i com a àrea verda de lleure per a
la població del municipi, de manera compatible amb la preservació del paisatge i dels valors naturals de
l’espai.
I.2. Localització, límits i dades del registre
La finca de Mas Cervià se situa al municipi de Torelló, al marge esquerre del riu Ter, just aigües avall de la
finca municipal on s’ubica el pavelló esportiu. Els seus límits són:
• Pel nord, el riu Ter.
• Pel sud, la carretera de la Coromina.
• Per l’est, la carretera de la Coromina.
• Per l’oest, la carena que baixa des de la carretera de la Coromina fins al riu Ter, i que marca el
límit amb la finca veïna coneguda com Cal Company.
En queda exclosa de la finca l’edifici de l’antiga fàbrica coneguda com Can Tarrés, classificada com a sòl urbà.
Les dades registrals de la finca són les que s’ha fet referència en el fet núm. 1.
I.3. Classificació urbanística
El planejament vigent és la Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Torelló, aprovada
definitivament per la Comissió d’urbanisme de Barcelona en data de 16 de setembre de 1998, i
publicades el 20 de desembre del 1999.
Aquesta normativa urbanística municipal qualifica aquesta finca com a:
Secció segona
Zones de reserva
Art. 94 Zona R1 de reserva agrícola i ramadera
1. Pertanyen a aquesta zona els terrenys caracteritzats per terres que tenen una aptitud
notable per a l'agricultura, incloent-hi els usos i les explotacions agropecuàries que hi ha
establertes en elles, terres de valor agrícola, (conreus), elements paisatgístics (camins, rieres,
fonts...), i les terres ermes i roquetars a l'entorn de les masies i conreus. En aquesta zona
domina la tipologia d'explotació en règim familiar, que forma un conjunt natural que necessita
una protecció especial.
2. La protecció va dirigida a aturar la degradació de l'estat actual, és a dir, a mantenir el
caràcter eminentment agrícola i ramader amb la masia familiar com a unitat de producció. En
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les terres de cultiu agrícola (conreus) solament es podran realitzar activitats de conreu en
totes les seves varietats, però no podrà edificar-se o construir-se cap element fix, temporal o
perpetu que contrariegi l'aprofitament del sòl per als usos productius de sembra.
3. Els camins, les rieres i els marges, i tots els elements naturals, arbres i vegetació, que
existeixen i discorren en aquesta zona són també susceptibles de la mateixa protecció, encara
que no estiguin grafiats específicament en cap plànol. Per tant, no podrà variar-se el seu
traçat o emplaçament i únicament es podrà sol.licitar llicència municipal per millorar el seu
aspecte, la seva conservació o la seva funcionalitat.
4 L’ocupació màxima del conjunt d’edificacions, incloent-hi les granges, coberts, magatzems i
habitatge, no superarà, per a cada unitat parcel·laria el 5 % de la superfície de la finca, limitantho en qualsevol cas a 4.000 m2 de sostre incloent les edificacions existents. Pel que fa a
l’habitatge, el sostre no serà superior a 350 m2 i una alçada màxima de 7 metres corresponent
a PB + PP + Espai sota coberta.
5. En les finques actuals que tinguin alguna edificació consolidada, les noves edificacions
podran situar-se al seu entorn en la superfície assenyalada en el plànol d’Ordenació del sòl no
urbanitzable E: 1/5.000.
6. Les edificacions de noves plantes poden ésser de dues característiques:
a) Com a agregació a l'actual residència rural.
b) Separada de qualsevol nucli o edificació rural.
7. En el primer cas, les construccions han de realitzar-se adossades a les edificacions existents
o en un màxim de separació de 5 metres a un cos d'edifici ja existent, sempre que no estiguin
en contradicció amb la normativa de caràcter superior (sanitat, funcionament tècnic.).
8. En el segon cas l'edificació que es construeix no ha d'allunyar-se més de 10 metres ni menys
de 5 metres del camí existent, més pròxim, i sempre que sigui previsible, com els
assentaments tradicionals, es recolzaran en un camí existent o en el límit de separació de la
zona de conreu amb els terrenys erms o forestals, sempre que la implantació no afecti el
rendiment d’aquests terrenys.
9. En ambdós casos, l'alçària de les edificacions no podrà ésser superior a les existents i mai
superior a 7 metres per als edificis destinats a habitatge, i de 5 metres per als destinats a usos
agrícoles o ramaders que obligatòriament seran d’una sola planta.
10. Fer ús d'aquesta potencialitat d’edificació obliga la propietat a pavimentar i mantenir els
camins rurals existents dintre de la unitat rústica o que limiti perimetralment.
11. Les noves construccions hauran de realitzar-se amb els materials i formes tradicionalment
utilitzades en aquest medi i s’hauran d’integrar en el paisatge.
12. A efectes d'aquest article es consideren masies el conjunt d'edificis d'estatges i producció
agricola-ramadera, explotat unitàriament en règim primordialment familiar, amb l’habitatge
unifamiliar vinculat a l’explotació, i a la unitat mínima de conreu.
13. Els usos permesos en aquesta zona són els agrícoles i ramaders.
14. S’evitarà que es pugui formar un nucli de població, pel que es fixa que en un cercle de 250
m. de radi comptats des de qualsevol edificació existent, no quedin inclosos més de quatre
habitatges unifamiliars.
Pel que fa a la implantació d’una nova activitat, com la que és objecte d’aquest conveni, que s’entén d’utilitat
pública, serà d’aplicació l’article 48 del Decret 1/2005 de 26 de juliol, del Text Refós de la Llei d’Urbanisme,
en el que es defineixen les activitats envers l’interès públic i s’estableix el procediment per autoritzar
l’activitat. Així mateix, cas que es desitgés, tot i que fos en el futur construir algun tipus d’edifici o cobert
vinculat amb aquesta activitat serà preceptiu sol.licitar la corresponent autorització municipal, que s’haurà de
tramitar d’acord amb la legislació urbanística vigent en el seu moment.
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2. PROGRAMA SOCIAL I AMBIENTAL
El projecte d’implantació del Servei d’Horts socials a la finca de Mas Cervià pretén l’adequació de l’espai,
principalment, com a zona d’horts socials per al gaudi de la població i les entitats de Torelló, de manera
respectuosa amb l’entorn natural on s’ubica.
Per assolir aquest objectiu, caldrà millorar els accessos a l’espai, adequar determinades infraestructures
(aparcament, zona d’horts, fer arribar l’aigua, casetes per a les eines, espais comuns...).
En aquest sentit, caldrà aprovar l’establiment del servei d’Horts Socials i caldrà aprovar la memòria
justificativa del Servei, el Projecte d’implantació i el Reglament regulador del servei documents que hauran
de ser aprovats per l’ajuntament de Torelló.
2.I. El Projecte d’implantació del servei
El projecte d’implantació del servei haurà de contenir els aspectes següents:
a) Les característiques del servei
b) La forma de gestió.
c) Les obres, els béns i les instal.lacions necessàries per a la prestació.
d) L’estudi econòmic financer, i si s’escau, les tarifes a percebre per l’usuari.
e) El règim estatutari dels usuaris.
2.2. Reglament d’ús intern
És el document que estableix els criteris a aplicar per efectuar la concessió de parcel·les d’horts als ciutadans
i entitats interessats en el projecte, així com els deures i les obligacions d’aquests usuaris per garantir el
correcte funcionament de l’espai i la seva integració en l’entorn on es troba.
3. MODEL DE GESTIÓ COMPARTIDA
3.1. Gestió de la finca i presa de decisions
Es crea una Comissió gestora de la finca que serà la responsable de fer arribar a l’ajuntament de Torelló, per
a la seva possible aprovació, les propostes d’actuació relacionades amb el seu funcionament.
Aquesta Comissió gestora estarà formada per:
a. Dos representants de la propietat.
b. Dos representants de l’ajuntament de Torelló, que correspondran a les figures del regidor de medi
ambient i un tècnic municipal.
La comissió gestora serà l’encarregada de:
a. Fer arribar a l’ajuntament de Torelló les propostes d’actuació a la finca de cara a la seva aprovació.
b. Proposar a l’ajuntament modificacions del Projecte del Servei i/o del Reglament d’ús intern de cara
a millorar el funcionament de la finca.
c. Buscar aportacions econòmiques per cobrir les despeses associades a l’execució del projecte.
La Comissió gestora es reunirà amb una periodicitat mínima semestral.
3.2. Aportacions dels usuaris
Els usuaris dels horts socials de la finca podran aportar les seves opinions, recomanacions i sol·licituds a
través de qualsevol de les persones indicades al punt anterior.
4. QÜESTIONS ECONÒMIQUES
4.I. Aportació econòmica per la gestió compartida
El conveni de gestió compartida de la finca de Mas Cervià entre la propietat i l’ajuntament de Torelló no
implica cap aportació econòmica per part de l’ajuntament en concepte de lloguer, indemnització ni similar.
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5. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES DEL CONVENI
5.I. Caràcter del conveni
El present conveni de gestió compartida de la finca de Mas Cervià té caràcter privat.
5.2. Termini de vigència
El termini de vigència a comptar a partir de la signatura del conveni és de 10 anys.
La possibilitat d’una pròrroga del conveni una vegada exhaurit aquest termini s’haurà d’acordar entre les
dues parts implicades amb un mínim de 6 mesos d’antelació a l’acabament del termini de vigència del
conveni.
5.3 Resolució del Conveni
Seran causes de resolució del contracte les següents:
La fi del termini estipulat.
Per mutu acord entre la propietat i l’Ajuntament.
Un cop resolt el contracte, l’Ajuntament es compromet a retornar els terrenys en bon estat.
5.4.- Normativa reguladora del contracte
La normativa aplicable al contracte serà la normativa civil catalana, concretament la Llei 5/2006, de 10 de
maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, relatiu als drets reals i, subsidiàriament, la normativa
sobre règim local en tot el que li pugui ésser d’aplicació.
5.5- Qüestions litigioses.
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present contracte, la propietat i l’Ajuntament se
sotmeten a l’arbitratge del Tribunal Arbitral de Barcelona obligant-se des d'ara ambdues parts a complir la
decisió arbitral.
I com a prova de conformitat signen per duplicat el present document al lloc i data assenyalats en
l’encapçalament.
Signat
L’Alcalde-President

La propietat

INTERVENCIONS:
SR. MARC FONTSERÈ:
Destacar que la cessió és una cessió d’una nova parcel·la, que ja serà la tercera que en
aquests últims anys el sector privat ha cedit a l’Ajuntament i, a diferència dels altres dos,
es destinarà a instal·lar un servei d’horts socials, que ja havia existit al municipi i des de fa
uns anys creiem que és interessant que torni a existir. Ha costat trobar un indret, perquè el
sòl disponible a l’Ajuntament, en alguns llocs era inundable i en altres no era fàcil i s’ha
arribat a aquest acord amb aquesta part privada.
SRA. MONTSE AYATS:
Ens sembla una bona iniciativa el fet que es facin horts socials al nostre municipi. Hem vist
el projecte: s’hi parla de millorar els accessos a l’espai, adequar determinades
infraestructures, els aparcaments, ... i voldríem saber com està previst costejat aquestes
despeses i, d’altra banda, si s’ha pensat per a la gestió, en entitats, és a dir, en altres
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experiències... no ho sé, pensant en entitats possibles que podrien tenir una certa
implicació i pensant que sovint, la gestió compartida o el treball compartit amb entitats
porta uns fruits, entitats com la Calèndula o el GDT que també tenen representants a la
nostra població, a veure si és previst que s’incorporin d’alguna manera en el treball o en
la implementació d’aquests horts socials.
SR. JORDI CASALS:
Per la nostra part teníem un dubte semblant a un que ha apuntat la Montse Ayats, que és
el que ve darrere econòmicament i saber el volum que pot arribar a ser i suposo que, si
signem això, és per què es porti a terme ja el 2010 i es tindrà en compte de cara als
pressupostos.
SR. MARC FONTSERÈ:
Evidentment s’hauran d’adequar els terrenys; la inversió que tenim no és molt alta; crec
que el mes de desembre passarem a l’aprovació el projecte i el reglament de
funcionament del servei; ja s’especifiquen els costos i com s’han de costejar. Per tant, si
que ho tindrem en compte i ho posarem al pressupost de l’any vinent.
Pel que em dius de si hem comptat amb les entitats? Si. Hem parlat amb el Grup de
Defensa del Ter i la Calèndula; els hem explicat el projecte, s’hi han interessat i
col·laboraran. En el mateix projecte ja porta implícit unes parcel·les que se cediran a
entitats per a fer-ne ús per al foment de l’agricultura ecològica i per al foment,
bàsicament, que la gent pugui aprendre a fer servir el seu hort, de manera que
“obligarem” o ofrenarem uns cursos a adjudicataris de parcel·les en agricultura
ecològica i que faran aquesta gent.
VOTACIÓ:
S’ACORDA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
4/ CONTROL DE L’ACCIÓ DE GOVERN:
4.1 DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets de l’Alcaldia dictats fins a la data que no van ésser
incorporats a la sessió anterior:
EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

17/11/2009 AUTORITZACIÓ PER PENJAR PANCARTES Alcaldia
INFORMATIVES DEL REFERÈNDUM 13D
37/2009-DIVERSOS

17/11/2009 Plans d’ocupació 2009

RRHH

17/11/2009 Resolució rectificant error material
Secretaria
pòlissa assegurança responsabilitat civil
contr 50/2009

17/11/2009 Adjudicació provisional treballs
redacció Proj. Pl. Nova

Contractació

MS PF

17/11/2009 MERCAT SETMANAL PARADA FIXA

Urbanisme

55/08-II,2

16/11/2009 Llicència ambiental

Activitats

A/2009/12

16/11/2009 RECONEIXEMENT BAIXA
D'OBLIGACIONS A/2009/12

Intervenció

42/09

16/11/2009 Proposta sanció

Policia Local
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EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

42.1/09

16/11/2009 Persones jurídiques

Policia Local

85/09

16/11/2009 Denegar

Policia Local

86/09

16/11/2009 Denegar

Policia Local

87/09

16/11/2009 Anul·lar

Policia Local

P090084486

16/11/2009 Denegar

Policia Local

P090028255

16/11/2009 Denegar

Policia Local

P090031107

16/11/2009 Denegar

Policia Local

P090062573

16/11/2009 Denegar

Policia Local

080026899

16/11/2009 Anul·lar

Policia Local

P090047284

16/11/2009 Anul·lar

Policia Local

659/09

16/11/2009 LLICENCIA SEGREGACIÓ

Urbanisme

21/2009

16/11/2009 Festa Reis deixebles

Joventut

13/11/2009 Modificació projecte reparcel·lació PP Urbanisme
Matabosch - Treballs supressió pou
536/09

13/11/2009 SUSPENSIÓ LLICÈNCIA D'OBRES

Urbanisme

41/09

13/11/2009 Proposta sanció

Policia Local

41.1/09

13/11/2009 Persones jurídiques

Policia Local

2005/224

12/11/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
Benestar Social
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

18/2009 diversos

12/11/2009 Nòmina. Distribució fons social 2009
personal laboral

RRHH

18/2009 diversos

12/11/2009 Distribució fons socials 2009 personal
funcionari

RRHH

12/11/2009 Incoar exp. Sancionador Construccions Secretaria
Icart, SA
642/09

12/11/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

ART / RI / 058/09

12/11/2009 RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

Règim Intern

1/2009 SELEC

12/11/2009 Aprovació llista provisional d'admesos
Tècnic Administració General

RRHH

A/2009/11

12/11/2009 BAIXA RECONEIXEMENT OBLIGACIONS Intervenció
A/2009/11

493/09

11/11/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

EXP 180/07

11/11/2009 LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ DE VIA
PÚBLICA PENDENT

Urbanisme

12/09-III

11/11/2009 Permís municipal (canvi titularitat)

Activitats

P/2009/143

11/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/143

Intervenció

2005/49

11/11/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

11/11/2009 Modificació projecte reparcel·lació PP Urbanisme
Matabosch - Pagament supressió pou
629/09

09-11-10 Ballaa

11/11/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

11/11/2009 Canvi titularitat nínxol núm.511 5a. Est

Secretaria

11/11/2009 Canvi titularitat nínxol núm. 131 2a.
Oest

Secretaria

10/11/2009 DECRET INCOAR BAIXA OFICI
SR.BALLAA

Recepció
Espona
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EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

804/06

10/11/2009 RENUNCIA LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

29/07-III

10/11/2009 Control inicial

Activitats

AD-73/2009

10/11/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-74/2009

10/11/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-75/2009

10/11/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-76/2009

10/11/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-77/2009

10/11/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

AD-78/2009

10/11/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

contr 50/09

10/11/2009 Nomenament Mesa Contractació
redacció projecte Pl. Nova

Contractació

30/08-III

10/11/2009 Control inicial

Activitats

42/07-III

10/11/2009 Control inicial

Activitats

02/2009 SELEC

10/11/2009 Aprovació llista provisional d'admesos
convocatòria encarregat brigada

RRHH

42/08-III

10/11/2009 Control inicial

Activitats

31/08-III

10/11/2009 Control inicial

Activitats

2009/37

10/11/2009 SOL·LICITUD RENOVACIÓ TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

2005/152

10/11/2009 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL
Benestar Social
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

14/09-III

10/11/2009 Impuls annex III

Activitats

IBI

10/11/2009 AIXECAR SUSPENSIÓ I CONCEDIR NOU
TERMINI PAGAMENT IBI I EXIMIR DE
RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT

Intervenció

8/2009 SELEC

10/11/2009 Completar tribunal selecció sergent de RRHH
policia
10/11/2009 Donació béns mobles fons documental Secretaria
Francesc Xavier Vergés
10/11/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

P/2009/142

10/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/142

Intervenció

P/2009/141

10/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/141

Intervenció

3/2009 SELEC

10/11/2009 Aprovació llista provisional d'admesos
per a la selecció d'un tècnic mig de
cultura

RRHH

P/2009/140

09/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/140

Intervenció

TCC

09/11/2009 DENÚNCIA CONVENI SOCIETAT
OCELLAIRE BARRI DE MONTSERRAT

Esports pavelló

EXP 537-04

09/11/2009 REQUERIMENT OBRA EN MAL ESTAT

Urbanisme

TCC

09/11/2009 DENÚNCIA CONVENI IES CIRVIANUM

Esports pavelló
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EXPEDIENT
ORGT T/09356909

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

09/11/2009 DISPENSAR DE L'APORTACIÓ DE
GARANTIA PER RESPONDRE DE
FRACCIONAMENT

Intervenció

09/11/2009 Expedient sancionador per no tenir
inscrits gossos al Registre d'animals

Secretaria

09/11/2009 Tràmit audiència prèvia execució
subsidiària finca carrer sant Josep

Secretaria

9/2009-Selecció

09/11/2009 Aprovar convocatòria i bases plaça
temporal coordinador/a del pla de
barris

RRHH

85/2009 RRHH

09/11/2009 Nòmina. Resposta a diligència
d’embargament

RRHH

61/2009 Diversos

09/11/2009 Designar receptors/es notificacions
ASEPEYO

RRHH

PISOS BAIXADA DE
L'ARXIU

09/11/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2
OBRA "REFORMA INTERIOR DE 3
HABITATGES I ELEMENTS COMUNS DE
L'EDIFICI DE LA BAIXA DE L'ARXIU, 1"

Intervenció

652/09

09/11/2009 PRORROGA LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

APARCAMENT "LA
VITRI"

09/11/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1
Intervenció
OBRA "2A. FASE - ENDERROCAMENT I
APARCAMENT EN SUPERFÍCIE "LA VITRI"
AL CARRER SANT ANTONI - CARRER
SANT JOSEP"

62/04-III

09/11/2009 Permís mpal.

ZONA DELS COMUNS

09/11/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 4
Intervenció
OBRA "PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE
LA ZONA DELS COMUNS I DEL PARC
URBÀ DEL CANAL DE CAN BASSAS A
MATABOSCH"

Activitats

06/11/2009 Decret compareixença recurs c.a.
247/2008 recurs de cassació

Secretaria

2/2009

06/11/2009 MODIFICACIÓ DESTÍ PART CRÈDIT
LLARG TERMINI FINANÇAMENT
INVERSIONS 2009

Intervenció

22/07-III

06/11/2009 Desistiment canvi titularitat

Activitats

582/09

06/11/2009 Llicencia d'obres

Urbanisme

ADEQUACIÓ CENTRE
DINAMITZACIÓ
TORNERIA VALL GES

05/11/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 3
OBRA "ADEQUACIÓ DE LA PLANTA
BAIXA I PART DE LA PLANTA PRIMERA
DEL CENTRE DE DINAMITZACIÓ DE LA
TORNERIA DE FUSTA DE LA VALL DEL
GES"

Intervenció

09-08

05/11/2009 DECRET BAIXA PER NO RN 09-08

Recepció
Espona

625/09

05/11/2009 Prorroga Llicencia d'obres

Urbanisme

LOCAL D'ENTITATS PL.
NOVA, 11

05/11/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 6
Intervenció
OBRA "PROJECTE DE REFORMA EDIFICI
PLAÇA NOVA, 11, COM A EQUIPAMENT
PÚBLIC PER A LOCAL D'ENTITATS"
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EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

02/2009-D

05/11/2009 Incoar expedient disciplinari 02/2009-D RRHH cap
departament

F/2009/164

05/11/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/164

Intervenció

64/2009 RRHH

05/11/2009 Nòmina. Reconeixement de serveis
previs

RRHH

281-2006

05/11/2009 PP LA CREU II - projecte modificat

Urbanisme

SOC
2007Y1G340661/01

05/11/2009 RENUNCIA IMPORT SUBVENCIÓ PLANS
OCUPACIÓ 2007 EXP.
2007Y1G340661/01

Intervenció

SOC
2007Y1G310661/02

05/11/2009 RENUNCIA IMPORT SUBVENCIÓ PLANS
OCUPACIÓ 2007 EXP.
2007Y1G340661/02

Intervenció

090023894

05/11/2009 Proposta retirada permís conduir

Policia Local

080026513

05/11/2009 Proposta retirada permís conduir

Policia Local

P090014331

05/11/2009 Proposta retirada permís conduir

Policia Local

P090019882

05/11/2009 Proposta retirada permís conduir

Policia Local

090028557

05/11/2009 Proposta retirada permís conduir

Policia Local

080022778

05/11/2009 Proposta retirada permís conduir

Policia Local

8/2009- Selecció

04/11/2009 Llista provisional admesos

RRHH

LLAR D'INFANTS LA
CABANYA

04/11/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 9 DE Intervenció
LA "CONSTRUCCIÓ D'UNA LLAR
D'INFANTS A LA CABANYA"

P/2009/138

04/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/138

Intervenció

P/2009/139

04/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/139

Intervenció

37/08-III

04/11/2009 Permís mpal.

Activitats

AD-72/2009

04/11/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

82/09

04/11/2009 Denegar

Policia Local

83/09

04/11/2009 Denegar

Policia Local

84/09

04/11/2009 Denegar

Policia Local

40/09

04/11/2009 Proposta sanció

Policia Local

40.1/09

04/11/2009 Persones jurídiques

Policia Local

PLA ACCESSIBILITAT.
AV. GENERALITAT

04/11/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 2
OBRA "PLA ACCESSIBILITAT. FASE
PRIORITÀRIA. MÒDUL I. AV.
GENERALITAT"

Intervenció

F/2009/163

04/11/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/163

Intervenció

471/09

04/11/2009 Revocació llicència d'obres

Urbanisme

P/2009/137

04/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/137

Intervenció

2005/187

03/11/2009 SOL·LICITUD DE LA TARGETA
D'APARCAMENT PROVISIONAL PER A
PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Benestar Social

2009-194

03/11/2009 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT Benestar Social
ADAPTAT

MS RS

03/11/2009 MERCAT SETMANAL RESPOSTA
SOL·LICITUDS

Urbanisme
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EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

03/11/2009 AJUTS ECONÒMICS

Benestar Social

03/11/2009 MERCAT SETMANAL EXCEDÈNCIA
PARADA-5

Urbanisme

03/11/2009 Concedir duplicats títols nínxols núm.
632 2a. I 628 1a. Est

Secretaria

P/2009/135

03/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/135

Intervenció

P/2009/136

03/11/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/136

Intervenció

50/2009 RRHH

02/11/2009 Adscripció provisional tresorera
municipal

RRHH

825-2004

02/11/2009 Projecte modificat PP La Campaneria II Urbanisme

EXP 634/09

02/11/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

EXP 620/09

30/10/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

1997/77

30/10/2009 RENOVACIÓ TARGETA D'APARCAMENT Benestar Social
PROVISIONAL PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

13/09-i

30/10/2009 Legitimació comunicació

Conveni CPR1

30/10/2009 Denúncia conveni Comissió Parroquial Obres i serveis
Rocaprevera

587/09

30/10/2009 Llicència de segregació

Urbanisme

EXP 637/09

29/10/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

31/2008 RRHH

29/10/2009 Reiteració de la desestimació de
computar període als efectes de
triennis

RRHH

43/08-II,2

29/10/2009 Llicència ambiental II.2

Activitats

EXP 544/09

29/10/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

7/2009 SELEC

29/10/2009 Llista definitiva d'admesos i exclosos
selecció 2 places administratius

RRHH

21/2009 RRHH

29/10/2009 Nòmina. Reconeixement de serveis
previs

RRHH

59/2009

29/10/2009 Nomenament membre del tribunal

RRHH

P/2009/134

29/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/134

Intervenció

81/09

28/10/2009 Denegar

Policia Local

28/10/2009 Denúncia conveni Torelló Associació
Cultural

Secretaria

contr 16/08

28/10/2009 Donar de baixa despesa servei de
grua

Contractació

18/2009

28/10/2009 APROVAR LA MODIFICACIÓ DE
PRESSUPOST PER TRANSFERÈNCIES DE
CRÈDITS NÚM. 18/2009

Intervenció

P090017209

28/10/2009 Denegar

Policia Local

P090040980

28/10/2009 Denegar

Policia Local

P090033978

28/10/2009 Denegar

Policia Local

P090042630

28/10/2009 Anul·lar

Policia Local

P/2009/133

28/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/133

Intervenció

F/2009/151

28/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/151

Intervenció

P/2009/134

28/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/134

Intervenció

MS EX P-5

Activitats
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EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

2009/152

28/10/2009 SOL·LICITUD TARGETA PROVISIONAL
PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA

Benestar Social

39/09

28/10/2009 Proposta sanció

Policia Local

39.1/09

28/10/2009 Persones jurídiques

Policia Local

75/09

28/10/2009 Denegar

Policia Local

76/09

28/10/2009 Anul·lar

Policia Local

77/09

28/10/2009 Denegar

Policia Local

78/09

28/10/2009 Anul·lar

Policia Local

79/09

28/10/2009 Denegar

Policia Local

80/09

28/10/2009 Denegar

Policia Local

27/10/2009 Concedir canvi titularitat nínxol núm. 70 Secretaria
5a. Est-Central
27/10/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

2003-67

27/10/2009 SOL·LICITUD DE TARGETA
Benestar Social
D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB
MOBILITAT REDUÏDA

P/2009/131

27/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/131

Intervenció

603/09

27/10/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

P/2009/132

27/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/132

Intervenció

P/2009/130

27/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/130

Intervenció

F/2009/156

26/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/156

Intervenció

EXP 517/09

26/10/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

contr 50/09

26/10/2009 Aprovació expedient contractació
rehabilitació Pl. Nova

Contractació

26/10/2009 Lloguer nínxol núm. 392 5a. Oest

Secretaria

MILLORES MERCAT
MUNICIPAL

26/10/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 DE Intervenció
"MILLORES AL MERCAT MUNICIPAL"
23/10/2009 Concedir canvi titularitat nínxol núm. 79 Secretaria
4a. Est-Central

LLAR D'INFANTS LA
CABANYA

23/10/2009 APROVAR LA CERTIFICACIÓ NÚM. 8 DE Intervenció
LA "CONSTRUCCIÓ D'UNA LLAR
D'INFANTS A LA ZONA DE LA CABANYA"

contr 50/09

23/10/2009 Adjudicació redacció projecte
enllumenat Pl. Nova

Contractació

2008/84

23/10/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

2008/84

23/10/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

40/08-III

23/10/2009 Permís mpal.

Activitats

54/08-III

23/10/2009 Permís Mpal.

Activitats

626-627/09

22/10/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

559/09

22/10/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

560-561/09

22/10/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

630/09

22/10/2009 Ocupació via pública

Activitats

375-608/09

22/10/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

ART / SEC

22/10/2009 DEIXAR EN SUSPENS LA COMISSIÓ PER A Secretaria
LA REDACCIÓ DEL REGLAMENT DE

28

EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

PARELLES DE FET
18/2009

22/10/2009 Fons social 2009 personal funcionari

RRHH

18/2009

22/10/2009 Nòmina. Fons social 2009 personal
laboral

RRHH

F/2009/154

22/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/154

Intervenció

F/2009/155

22/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/155

Intervenció

F/2009/157

22/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/157

Intervenció

F/2009/158

22/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/158

Intervenció

F/2009/159

22/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/159

Intervenció

F/2009/162

22/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/162

Intervenció

22/10/2009 Concedir dret funerari nínxol 2154 2a.
Part Nova

Secretaria

22/10/2009 Denúncia de conveni

Cultura

22/10/2009 Denúncia de conveni

Cultura

22/10/2009 Denúncia de conveni

Cultura

22/10/2009 Denúncia de Conveni

Cultura

2008-225

22/10/2009 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT Benestar Social
ADAPTAT

2006-176

22/10/2009 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT Benestar Social
ADAPTAT

44/2009

22/10/2009 Tramesa informació a les delegades
de personal sobre informe de la
Diputació de Barcelona

RRHH

37/09

21/10/2009 Proposta sanció

Policia Local

37.1/09

21/10/2009 Persones jurídiques

Policia Local

38/09

21/10/2009 Proposta sanció

Policia Local

38.1/09

21/10/2009 Persones jurídiques

Policia Local

72/09

21/10/2009 Denegar

Policia Local

73/09

21/10/2009 Denegar

Policia Local

74/09

21/10/2009 Anul·lar

Policia Local

2006-177

21/10/2009 SOL·LICITUD DEL SERVEI DE TRANSPORT Benestar Social
ADAPTAT

AD-71/2009

21/10/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

21/10/2009 AJUTS ECONÒMICS

Benestar Social

20/2009

21/10/2009 Festa de cap d'any

Joventut

57/2009 Diversos

20/10/2009 Adopció mesures de contenció de la
despesa pública

RRHH

P/2009/126

20/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/126

Intervenció

12/06-III

20/10/2009 Permís mpal.

Activitats

418/2009 A

20/10/2009 Designa advocat delicte de faltes

Secretaria
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EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

1/2009

20/10/2009 Nòmina. Aprovació factors de
l’específic nòmina mes d’octubre de
2009

RRHH

2/2009

20/10/2009 Nòmina. Aprovació de gratificacions i
hores extres

RRHH

48/2009

20/10/2009 Nòmina. Assignació complement de
productivitat absentisme policia local

RRHH

P/2009/127

20/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/127

Intervenció

P/2009/128

20/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/128

Intervenció

P/2009/129

20/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/129

Intervenció

09-06-10 Calixto

20/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA SRA. VANILDA
CALIXTO

Recepció
Espona

F/2009/160

20/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/160

Intervenció

PAGAMENT A
JUSTIFICAR

20/10/2009 JUSTIFICACIÓ PAGAMENT A JUSTIFICAR Intervenció
DE BENESTAR SOCIAL

PAGAMENT A
JUSTIFICAR

20/10/2009 AUTORITZAR EL PAGAMENT A
JUSTIFICAR DE BENESTAR SOCIAL

Intervenció

AD-70/2009

20/10/2009 AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE
DESPESES

Intervenció

MS PF

20/10/2009 MERCAT SETMANAL PARADA FIXA

Urbanisme

19/08-III

20/10/2009 Permís mpal.

Activitats

09-06-03 Rodriguez i
Hernandez

20/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SRA.
HERNÁNDEZ I SR. RODRÍGUEZ

Recepció
Espona

21/01-II,1

20/10/2009 Baixa activitat

Activitats

590/09

20/10/2009 Llicencia d'obres

Urbanisme

596/09

20/10/2009 LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

P/2009/125

20/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/125

Intervenció

F/2009/152

19/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/152

Intervenció

F/2009/153

19/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/153

Intervenció

F/2009/161

19/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/161

Intervenció

EXP 609/09

19/10/2009 CONCESSIÓ PLACA DE GUAL

Urbanisme

579/09

19/10/2009 LEGALITZACIÓ OBRES

Urbanisme

09-06-29 Vázquez

19/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SR. PAU
VÁZQUEZ MARIN

Recepció
Espona

09-06-09 Bonilla

19/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SR.JUAN
CARLOS BONILLA

Recepció
Espona

09-06-09 Ghelardini

19/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SR.
MASSIMILIANO GHELARDINI

Recepció
Espona

18/2009

19/10/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 18/2009 PER
TRANSFERÈNCIES

Intervenció

40/06-III

16/10/2009 Permís

Activitats

F/2009/143

16/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/143

Intervenció
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EXPEDIENT

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

37/2009

16/10/2009 Contractació. Plans ocupació 2009

RRHH

2003/134

16/10/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

14/08-III

16/10/2009 Control inicial

Activitats

29/08-III

16/10/2009 Control inicial

Activitats

82/2009-RRHH

16/10/2009 Nomenament personal interí via de
màxima urgència.

RRHH

P/2009/122

15/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/122

Intervenció

P/2009/123

15/10/2009 ORDRES DE PAGAMENT P/2009/123

Intervenció

P/2009/124

15/10/2009 ORDRE DE PAGAMENT P/2009/124

Intervenció

EXP 166/09

15/10/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

EXP 367/08

15/10/2009 LLICÈNCIA DE 1A OCUPACIÓ

Urbanisme

09-06-25 Saavedra

15/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SR. JOSÉ
Recepció
M.SAAVEDRA C.JAUME BALMES, 23 2-3 Espona

09-06-25 Sandoval i
altres

15/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI
Recepció
SRS.SANDOVAL I ALTRES C.SANT JORDI, Espona
19 BX-2

09-06-25 Betancourt

15/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI
SR.BETANCOURT C.SANT JOSEP, 4 1-1

09-06-23 Porcel

15/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SR.ANDRES Recepció
PORCEL AV.PIRINEUS, 54-56 BX-1
Espona

09-06-23 Lagmouchi

15/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SR.HAMID Recepció
LAGMOUCHI RDA.POLLANCREDES,25 2- Espona
1

09-06-23 Azzouzen

15/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI
SRA.ISMAHAN AZZOUZEN C.CANIGÓ,
39 3-1

Recepció
Espona

09-06-19 Winkler

15/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI SRA.ANNA
MICHELE WINKLER CALL TORRENTERA,
22 1-4

Recepció
Espona

09-06-03 Nuñez

15/10/2009 DECRET RESOL.BAIXA OFICI
SRA.EVANGELINA NUÑEZ C.GES
D'AVALL, 25 2-3

Recepció
Espona

12/08-III

15/10/2009 Control inicial

Activitats

13/08-III

15/10/2009 Control inicial

Activitats

558/2009

15/10/2009 RENÚNCIA LLICENCIA D'OBRES

Urbanisme

15/10/2009 SOL·LICITUD D'AJUT ECONÒMIC

Benestar Social

15/10/2009 AMPLIACIÓ DEL CONTRACTE DE
NETEJA DEL CEIP VALL DEL GES

Secretaria

ART / SEC

Recepció
Espona

15/10/2009 Mod Punt. Proj Repar.Supressió pou PP Urbanisme
Matabosch
16/2009

14/10/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDITS NÚM. 16/2009 PER
TRANSFERÈNCIES

Intervenció

17/2009

14/10/2009 INICI EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
Intervenció
CRÈDITS NÚM. 17/2009 PER GENERACIÓ
D'INGRESSOS NO TRIBUTARIS

19/2009

13/10/2009 Entrenaments esportius benjamins i pre- Joventut
benjamins
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EXPEDIENT
F/2009/150

DATA

CONCEPTE

DEPARTAMENT

08/10/2009 RECONEIXEMENT D'OBLIGACIONS
F/2009/150

Intervenció

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

Benestar Social

05/10/2009 Concedir lloguer nínxol núm. 503 4a.
Oest

Secretaria

21/08-III

25/09/2009 Permís municipal

Activitats

2007/174

24/09/2009 SOL·LICITUD DE TRANSPORT ADAPTAT

Benestar Social

4.2 DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
•
•
•
•

Sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2009.
Sessió ordinària del dia 9 de novembre de 2009.
Sessió ordinària del dia 16 de novembre de 2009.
Sessió ordinària del dia 23 de novembre de 2009.

4.3 DONAR COMPTE DE DECRETS DE L’ALCALDIA DIVERSOS
4.3.1 Decret de data 16 d’octubre de 2009.
Primer. Nomenar amb caràcter de màxima urgència funcionària interina, Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent
de la policia local, la sra. Saida Plazas Utero amb efectes del dia 19 d’octubre de 2009
atesa la situació d’absències del personal de la policia local.
Segon. La nomenada té dret a percebre el 100 per 100 de les retribucions bàsiques,
corresponents al lloc de treball d’agent de nivell 1, amb nivell 12 de complement de
destí. La jornada de treball serà la jornada completa ordinària i el règim horari serà el que
té assignat el lloc de treball al qual s'incorpori l'interí. Les funcions seran les específiques del
lloc de treball que es desenvolupi dins de la dependència o servei al qual es destini el
nomenat interinament.
Tercer.-La relació s'extingirà si es dóna alguna de les circumstàncies previstes en l'article 7
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals o de l’article 33 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals. El temps màxim
de serveis prestats en virtut d’aquest nomenament és de tres mesos.
Quart. Disposar l'afiliació de la persona nomenada 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.
4.3.2 Decret de data 18 de novembre de 2009.
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Primer. Mantenir el nomenament, efectuat per resolució de l’alcalde de data 31 de juliol
de 2009, amb caràcter de màxima urgència, funcionària interina, Escala d’Administració
Especial, subescala serveis especials, classe policia local, categoria agent de la policia
local, a favor de la sra Sònia Requena López per tal d’assumir la mancança que genera
l’ajornament de la incorporació del sr. Herrero al seu lloc de treball.
Segon. La nomenada té dret a percebre el 100 per 100 de les retribucions bàsiques,
corresponents al lloc de treball d’agent de nivell 1, amb nivell 12 de complement de
destí. La jornada de treball serà la jornada completa ordinària i el règim horari serà el que
té assignat el lloc de treball al qual s'incorpori l'interí. Les funcions seran les específiques del
lloc de treball que es desenvolupi dins de la dependència o servei al qual es destini el
nomenat interinament.
Tercer.-La relació s'extingirà si es dóna alguna de les circumstàncies previstes en l'article 7
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei
de les entitats locals o de l’article 33 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
Quart. Disposar l'afiliació de les persones nomenades en el règim general de la Seguretat
Social.
Cinquè: Donar compte d’aquest nomenament al Ple de l'ajuntament en la primera
sessió que tingui i publicar-ho en el Butlletí Oficial de la província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 35.2 del Decret 233/2002, de 25 de
setembre.
Sisè. Notificar el contingut d'aquesta resolució a les persones interessades, a les delegades
de personal, al cap de la policia local i als departaments d’intervenció i recursos humans.
4.3.3 Decret del dia 28 d’octubre de 2009
Modificació de crèdits núm. 18/2009.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

102-452-2260800 Activitats. Esports

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

13.530,76 €

3.000,00 €

10.530,76 €

108-422-6250000 Mobiliari i estris
escoles

7.353,96 €

3.960,00 €

3.393,96 €

209-223-2150301 Manteniment
mobiliari i estris.
Protecció civil

399,75 €

300,00 €

99,75 €

209-223-2210301 Subministrament
combustible
vehicles
protecció civil

500,00 €

100,00 €

400,00 €

209-223-2260200 Propaganda
protecció civil

355,60 €

350,00 €

5,60 €

209-223-2260800 Activitats
protecció civil

1.828,80 €

500,00 €

1.328,80 €

301-432-2270600 Topogràfics i

6.000,00 €

5.000,00 €

1.000,00 €
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altres
301-432-2270601 Llicències
ambientals
Consell
Comarcal

9.000,00 €

Total baixes de crèdits: ...

4.000,00 €

5.000,00 €

17.210,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

102-452-2120101 Manteniment
instal·lacions
esportives

50.791,84 €

3.000,00 €

53.791,84 €

108-422-6320000 Millores escoles

56.000,00 €

3.960,00 €

59.960,00 €

500,00 €

1.250,00 €

1.750,00 €

9.500,00 €

9.000,00 €

18.500,00 €

209-223-2130202 Manteniment
emissores
protecció civil
301-432-2260200 Publicitat i
propaganda
d’urbanisme
Total altes de crèdits: ...

17.210,00 €

4.3.4 Decret del dia 5 de novembre de 2009
Modificació de crèdits núm. 19/2009.
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

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

Consignació
inicial
72.407,31 €

Total baixes de crèdits: ...

Proposta de
baixa
80,25 €

Consignació
definitiva
72.327,06 €

80,25 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

206-463-1300000 Retribucions
personal laboral
fix d’informació i

Consignació
inicial
29.955,94 €

Proposta d’alta
80,25 €

Consignació
definitiva
30.036,19 €
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atenció
ciutadana
Total altes de crèdits: ...

80,25 €

4.4 DONAR COMPTE DE LES NOTES DE REPARAMENT DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
En compliment del que disposen els articles 215 i següents del text refós de la Llei
d’Hisendes Locals, es dóna compte al ple corporatiu, i de forma específica, de les notes
de reparament 1-09 i 9-09, que s’han emès per la Intervenció de fons municipal, vistos els
Decrets de l’Alcaldia de 22 de gener de 2009 i de 23 de juliol de 2009, respectivament, i
que consten adjuntades a l’ordre de pagament núm. P/2009-130 de 26 d’octubre de
2009, en la que consten incloses les nòmines del personal d’aquesta Corporació del mes
d’octubre de 2009.

5/ MOCIONS I PROPOSTES D’URGÈNCIA:
INTERVENCIONS:
SR. MIQUEL FRANCH:
Hi ha una moció que avui s’ha fet arribar als grups municipals i, d’altra banda, hi ha una
modificació de crèdit que també s’ha hagut de decidir aquest matí, entre d’altres coses,
perquè avui hem tingut la comunicació per part de la Diputació de Barcelona, de
l’atorgament d’uns recursos econòmics i hauríem de passar a ajuts individuals a famílies
en el cas d’urgències socials.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres, el vot de la urgència d’aquesta moció, hi donarem suport si se’ns deixa
presentar una esmena.
SR. MIQUEL FRANCH:
Llavors parlem de l’esmena. Ara votem la urgència.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
S’ACORDA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

5.1.- INCLUSIÓ D’UN IMPORT EN LA MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM. 22/2009, PER
GENERACIÓ DE CRÈDITS PER INGRESSOS NO TRIBUTARIS:
ACORD:
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Consignació d’ingressos en alta:
Partida: 46100
Import de l’alta: 8.000,00 euros
Concepte: Transferències corrents de la Diputació de Barcelona. Serveis socials bàscis en
la gestió de prestacions d’urgència social. Ajuts individuals o familiars per a casos
d’urgència social.
Consignació de despeses en alta:
Partida: 106-313-4800000
Import de l’alta: 8.000,00 euros
Concepte: Ajuts a famílies
AQUESTA MODIFICACIÓ S’INCORPORARÀ A L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST
NÚM. 22/2009 APROVAT EN EL PUNT 2.7.
VOTACIÓ:
S’ACORDA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
S’ACORDA PER UNANIMITAT DELS MEMBRES ASSISTENTS.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

5.2.- DECLARACIÓ DE SUPORT A L’EDITORIAL CONJUNT PUBLICAT PER DOTZE DIARIS
CATALANS:
INTERVENCIONS:
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres proposàvem una esmena que afectaria a dos punts de la proposta: un seria
modificar el segon punt; posa “expressar el seu acord amb les idees que recull
l’editorial en la línia de defensar Catalunya i l’Estatut.” I hi afegiríem l’expressió “per a
Catalunya a través del referèndum en què es va ratificat l’Estatut”.
I per altra banda, seria incloure un punt que diria “Expressar que es respecti el dret a
decidir del poble de Catalunya i la convocatòria d’un referèndum, per què Catalunya
pugui decidir quina vol que sigui la seva relació amb l’Estat espanyol, en el cas que el
Tribunal constitucional retalli l’Estatut i la realitat nacional catalana no tingui lloc en la
constitució espanyola”.
Aquestes esmenes no són gratuïtes ni perquè si, si no que, un cop llegida l’editorial, que
suposo que tots hem llegit i ho vàrem poder fer en diferents mitjans de comunicació,
mitjans de comunicació que tenen la seva línia editorial bastant diferent uns d’altres,
però ho varen poder consensuar. La interpretació que nosaltres fèiem d’aquella
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editorial de defensa de la dignitat de Catalunya, que era el fil argumental, en el
redactat que podia ser ambigu suposo que fruit del consens, perquè tants mitjans
poguessin publicar-la simultàniament i nosaltres podem donar suport a aquella editorial
en què es demana en aquesta declaració de suport a l’editorial, segons la
interpretació que la dignitat i la defensa de la dignitat de Catalunya no és només la
defensa de l’Estatut, si no que és la defensa de la voluntat dels catalans. Una voluntat
que ja es va expressar a través del Parlament i a través del referèndum que es va fer
amb motiu de l’Estatut; ja sabeu que el meu partit i jo activament vaig fer campanya
per no estar d’acord amb aquest estatut, però jo acato la decisió del poble de
Catalunya en aquest referèndum i el meu grup ho acatem i defensem l’opinió que va
donar el poble de Catalunya.
És per això que nosaltres fem aquests matisos a la moció, perquè si no, la interpretació
podria ser una altra, llegint els punts que es presenten i segurament anirien més en la
defensa de l’Estatut i no tant en la dignitat de Catalunya, que per a nosaltres, és el que
deia aquella editorial i l’únic que faríem és dir que estem empipats, volem aquest
estatut i ja està i, després, si retalla aquest tribunal, què vol dir aquesta dignitat de
Catalunya? Què hi ha més enllà? Per això nosaltres presentem aquestes esmenes i
creiem que va en la línia de l’editorial, que és assumible, que la dignitat de Catalunya
és la voluntat del poble de Catalunya.
SRA. MONTSE AYATS:
Jo entenc que el que s’hauria de fer és llegir la declaració, perquè no sé sobre què estem
discutint i, en tot cas ja emetré el meu parer.
SR. MIQUEL FRANCH:
Penso que el procediment és correcte: un grup ha dit que vol presentar dues esmenes al
text; hem escoltat quines són i demano l’opinió a iniciativa i si també vol presentar alguna
esmena.
SRA. MONTSE AYATS:
No tinc cap esmena a presentar. Em sembla bé la proposta inicial, però em sembla bé
que es recullin i, per tant, donaria suport a les esmenes que presenta Esquerra.
SR. LLUÍS BASSAS:
Ara he d’expressar una opinió personal, perquè d’això no n’hem parlat amb el grup i, per
tant, tampoc té lògica que modifiquem coses quan el grup si que ha llegit la proposta
inicial i no hem llegit això i ara puc dir el que penso jo, però el que pensen els sis del nostre
grup; per tant jo seguiria amb la proposta inicial, perquè és la que ens havíem llegit i la
que coneixíem.
A nivell personal, jo puc dir que el primer punt em sembla bé, però en el segon hi tinc més
dubtes perquè hi ha coses que no sé si es poden fer o no, però jo crec que la proposta, si
més no nosaltres l’hem rebut abans del ple, l’hem llegit i estem d’acord i en les esmenes,
com que no és el moment, jo crec que no podem dir res i ho deixaria tal com està. La
Montse ho té més clar, perquè ella sola pot decidir, però nosaltres som sis.
SRA. FLORA VILALTA:
Una mica en la línia del que deia en Bassas: el fet que s’hagin introduït dues esmenes i
que no haguem pogut disposar del text amb una mica de temps per poder-ne parlar, fa
una mica complicat haver de prendre decisions. De totes maneres, dir que el meu grup
donaria suport a modificar el punt dos i que votaríem en contra d’incorporar un nou punt.
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SR. JORDI CASALS:
Una qüestió: això és una esmena jo no sé si es poden votar els punts d’una mateixa moció
per separat, cosa que a vegades se’ns ha dit que no i nosaltres creiem que si retiréssim la
segona part d’aquesta esmena continuaríem desvirtuant el que seria una perspectiva del
suport a aquesta editorial.
SR. ALCALDE PRESIDENT
Cal votar les esmenes conjuntament.
TEXT DE LES ESMENES:
ESMENA NÚM. 1: Al segon dels punts dels acords, afegir-hi: “i l’expressió del poble de
Catalunya a través del referèndum en què es va ratificar l’Estatut”.
ESMENA NÚM. 2: afegir un punt amb el text: “Expressar que es respecti el dret a decidir del
poble de Catalunya i la convocatòria d’un referèndum, perquè Catalunya pugui decidir
quina vol que sigui la seva relació amb l’Estat espanyol en el cas que el Tribunal
Constitucional retalli l’Estatut i la realitat nacional catalana no té lloc en la Constitució
espanyola.”
VOTACIÓ DE LES ESMENES:
Es procedeix a la votació de les esmenes, que es desestimen per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a
continuació:
•
•
•

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

SR. MIQUEL FRANCH:
Dóna lectura al text de la moció.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’Ajuntament de Torelló, en l’exercici de la seva legítima funció cívica i institucional, vol
expressar el seu suport i la seva adhesió a l’editorial, publicat conjuntament per dotze
diaris catalans, i titulat ‘La dignitat de Catalunya’. Al mateix temps, l’Ajuntament de
Torelló subscriu la declaració consensuada per l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i fa una crida als
ajuntaments catalans a manifestar el seu suport explícit a l’editorial i els seus continguts.
“Els ajuntaments catalans volem expressar el nostre suport a l’editorial conjunt que, amb
el títol La Dignitat de Catalunya, diversos mitjans de comunicació han publicat en
defensa de Catalunya i de l’Estatut.
Ens volem sumar a l’esperit que inicia aquest editorial, i reafirmar-nos en l’esperit que ha
caracteritzat els 30 anys de la democràcia local: el compromís amb les institucions i amb
el poble de Catalunya des de la proximitat.
L’aprovació de l’Estatut va marcar un abans i un després en la manera d’expressar la
voluntat pública del nostre país, d’administrar-nos institucionalment, però sobretot en
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l’oportunitat de comptar amb mecanismes de gestió justos, eficaços i eficients. Això és
especialment important en el cas dels ajuntaments.
Ara, després que el Parlament de Catalunya i les Corts aprovessin el text, que el poble de
Catalunya el refrendés, portem tres anys esperant la sentència del Tribunal Constitucional
davant les demandes d’inconstitucionalitat interposades. I això dibuixa escenaris
preocupants, especialment per al futur de la gestió municipal.
L’Estatut inclou els municipis, per primera vegada, dins del sistema institucional de la
Generalitat, igual que hi estan presents el Govern, el Parlament i les altres institucions. Ens
reconeix, per primer cop, competències pròpies dels ajuntaments i la necessitat de
comptar amb el finançament necessari per desenvolupar-les. L’Estatut determina també
l’obligació de l’aprovació d’una llei de finances locals de Catalunya en el marc de la
garantia de suficiència de recursos.
Posar en perill els avenços aconseguits en la redacció de l’Estatut, tant pel que fa als
governs locals, com a les diverses millores socials, econòmiques o d’infraestructures que
inclou és amenaçar, greument, la cohesió social que tant hem treballat per mantenir a
Catalunya.
Per això, reiterem el nostre suport a l’editorial, i a l’esperit que emprèn; i fem una crida a
tots els ajuntaments de Catalunya perquè, individualment, s’hi adhereixin”.
Finalment, els grups municipals del PSC-PM, de CiU i d’ICV-CdG representats a
l’Ajuntament de Torelló, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació
ACORDEN
1. Manifestar el seu suport a l’editorial ‘La dignitat de Catalunya’, publicat per dotze
diaris catalans.
2. Expressar el seu acord amb les idees que recull l’editorial en la línia de defensar
Catalunya i l’Estatut.
3. Celebrar l’adhesió a l’editorial dels agents socials, culturals, esportius i econòmics del
país, i alhora animar a tots els ajuntaments catalans a expressar-hi el seu suport.
4. Reclamar la màxima unitat política en la defensa de l’Estatut aprovat pel Parlament
de Catalunya, les Corts Espanyoles i el poble de Catalunya.
5. Sol·licitar a les forces polítiques estatals que reforcin el Tribunal Constitucional per tal
que aquesta institució recuperi la legitimitat i la independència amb les quals va ser
creat.
6. Comunicar aquest acord al govern de la Generalitat de Catalunya, al govern de
l’Estat, al Consell Comarcal d’Osona i a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).
INTERVENCIONS:
SRA. MONTSE AYATS:
A mi m’agradaria que d’aquí en sortís un suport de ttos els grups. M’hauria agradat poder
debatre i discutir de manera que les propostes d’esquerra, d’una manera o altra
s’haguessin pogut incorporar, perquè jo crec que si, que la unitat és important i la
discussió i el debat també són importants i sobretot en un ple i quan fem política i també
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perquè no podem oblidar que aquesta proposta ens ha arribat a la resta de grups avui al
migdia; jo no he tingut l’oportunitat de consultar-la, però ara he demanat que me la
fessin arribar i, per tant, amb una certa celeritat i amb una certa confiança amb qui les
ha redactat, i intentant aquesta unitat, hi donarem suport com a grup; em sembla que
hagués estat bé haver trobat la fórmula per incorporar les propostes d’Esquerra.
D’aquí ve la urgència que un text com aquest, perquè tampoc s’ha explicat el motiu de
la urgència; jo entenc que s’escau en un dia com avui i no tindria sentit en un altre
moment pel tipus de redactat i la proposta que fem; per tant, d’això ve que també
donem suport a què això s’hagi presentat per urgència i no s’hagi presentat pels
mecanismes habituals.
Per què és important explicar això? perquè a vegades hi ha altres casos i altres moments
en què això no es respecta. Per part nostra, com a grup, hem manifestat la defensa i el
nostre suport en la defensa de l’estatut; per tant, em sembla que no hi ha res a dir i en tot
cas, si que m’agradaria deixar clar que potser hauríem de, més que donar suport a
l’editorial de la dignitat de Catalunya publicada pels diaris catalans, hauríem d’haver
estat capaços, des de l’Associació de municipis i la federació de municipis, de redactar
alguna cosa semblant des de les entitats municipalistes; en tot cas no s’ha fet; hi ha
aquesta iniciativa dels diaris i, per tant, recolzem-la, donem-hi suport i fem el màxim esforç
des de les nostres formacions polítiques per, d’alguna manera deixar constància que no
es pot fer marxa enrere en un tema aprovat pels ciutadans i que tot això es reforci com es
pot reforçar amb la consulta del 13 i, per tant, nosaltres hi donarem suport.
SR. JORDI CASALS:
Nosaltres hem explicat una mica més el nostre posicionament davant d’aquesta moció i
per això hem presentat les esmenes que hem presentat. Nosaltres ja hem dit com s’hauria
d’haver matisat aquest text per poder donar-hi suport i alhora donar suport a l’editorial
conjunta que vam fer aquests 12 diaris i, d’acord amb la diagnosi que fa aquesta
editorial, que és a què estem donant suport i és una editorial d’uns mitjans de
comunicació, però en la solució no i això està clar.
A mi em fa gràcia –ja parlo personalment, perquè com que és una urgència, jo tampoc
he pogut acabar de debatre-ho amb tots els meus companys de grup municipal, són les
coses que tenen les urgències!- personalment em fa molta gràcia aquest escac que es fa
al Tribunal constitucional des de formacions que accepten la realitat constitucional de
l’Estat espanyol; un tribunal constitucional és per interpretar les lleis i que entrin dins
d’aquesta constitució; el problema potser no és el tribunal constitucional, si no la
constitució i l’Estat que legitima aquesta constitució. Per això, nosaltres hem presentat
aquestes esmenes i el segon punt deia que si Catalunya, la seva realitat nacional no
entra a la constitució espanyola i amb el partit Popular que tenim i part del PSOE que
tenim a l’Estat espanyol segurament no es podrà reformar la constitució en les línies que
nosaltres podríem acceptar, doncs només ens queda una qüestió, que és exercir el dret a
decidir.
En Lluís Bassas ha comentat que no sabem si algunes d’aquestes coses es poden fer o no;
suposo que es referia a la legalitat, perquè poder-se fer si que es fan i es faran el 13 de
desembre. Legalment la sobirania del poble català tampoc no existeix, perquè aquesta
constitució no l’accepta; només accepta la sobirania del poble espanyol, és a dir, que
per molts referèndums que fem sobre l’estatut no són vinculants i per això ara es pot
retallar aquest estatut.
Nosaltres amb el plantejament que es fa d’aquesta editorial en aquesta moció no hi
podem estar d’acord i no hi donarem suport.
SR. LLUÍS BASSAS:
En relació al comentari de la Montse sobre l’Associació catalana i la Federació, s’ha
rebut una part d’aquest text s’ha rebut d’aquestes dues entitats municipalistes, que són
les que han proposat que es presenti aquesta moció als ajuntaments.
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Nosaltres, a més, com que està refrenada per les dues associacions municipalistes de
Catalunya, creiem que també s’ho han estudiat i nosaltres estem totalment d’acord com
a grup amb la proposta que s’ha fet.
SRA. FLORA VILALTA:
Nosaltres estem d’acord en la moció, plenament i evident i també manifestem el suport a
l’editorial de la dignitat de Catalunya que varen publicar els 12 diaris catalans. Creiem
que expressaven fidelment el sentir del poble de Catalunya, dels ciutadans i les
ciutadanes que en el seu dia van votar a favor d’aquest estatut. Creiem que
defensarem, estem convençuts que defensarem l’estatut fins a les últimes conseqüències
i fa aproximadament un mes, aquí, amb motiu d’una discussió d’aquest caràcter polític ja
ho vàrem posar en evidència; creiem que aquest estatut és constitucional; creiem que té
un esperit integrador, plural i acollidor i creiem que allò que es va votar per unir, no pot
servir ara per separar. Per tant,, nosaltres, des d’aquí el que constatem és que el tribunal
constitucional no s’hauria de convertir en una tercera cambra legislativa i per això
compartim plenament el text que es va publicar; compartim plenament el text que han
fet arribar les dues associacions municipalistes, tant la Federació com l’Associació, perquè
creiem que el que estem fent aquests moments, nosaltres representem l’ajuntament de
Torelló i, per tant, el que hem de fer és que tot allò que afavoreixi la política municipal,
que acosti la política als ciutadans i que pugui millorar la seva qualitat de vida, és el que
ens toca defensar aquí i pel que som: regidors i regidores. I, per tant, l’estatut de
Catalunya que vàrem aprovar al ple, que vàrem aprovar a les Corts i que va refrenar el
poble de Catalunya, posa un incís, posa un accent molt especial en tot el que és la
policia municipal i a nosaltres ens toca defensar i posar en evidència i posar amb valor tot
això que beneficiï els pobles i els municipis de Catalunya, més enllà de les ideologies
polítiques que puguem tenir.
VOTACIÓ:
Es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
•
•
•

Vots favorables: 14, dels regidors i regidores dels grups municipals del PSC-PM, de
CiU i d’ICV-CdG.
Vots desfavorables: 2, dels regidors del grup municipal d’ERC-AM.
Abstencions: 0

6/ PRECS I PREGUNTES:
SRA. MONTSE AYATS:
6.1
La primera pregunta té relació amb el ple anterior: el nostre grup va fer una pregunta
sobre les obres de la Sagrera: l’Alcalde ens va recomanar al grup que passés per
l’ajuntament a mirar el projecte que estava aprovat i a disposició de tothom, per
comprovar les especificacions tècniques i si hi ha o no el compliment de la normativa del
casc antic; em refereixo a les obres que hi havia al pas de la Sagrera.
Hem pogut consultar l’expedient; efectivament hi ha tota la normativa i tot el seguiment
del procés, un procés que comença el 22 d’abril de 2009 amb la sol·licitud de l’empresa
CODISA per fer aquestes obres i en una de les respostes, l’Ajuntament diu: “s’hauran de
mantenir la seqüència dels forats i massissos de les façanes, així com tots els brancals,
llindes i elements d’obra de pedra, incloses les lloses dels balcons i els brancals de pas; el
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túnel que forma l’edifici sobre el pas de la sagrera, haurà de quedar com en el seu estat
original.
Per tant, hem pogut comprovar el que aquell dia vàrem demanar, però també hem
pogut descobrir amb gran sorpresa, que en data 2 d’aquest mes de novembre,
l’empresa abans esmentada ha renunciat per circumstàncies econòmiques fer les obres.
Per tant, la pregunta és: què farà ara l’Ajuntament? I, com es resoldrà aquesta situació?
Respon el Sr. David Forcada: Tal com has vist a la llicència d’obres, les llicències al casc
antic es donen per separat la d’enderroc i la de construcció i, per tant, fins que no es dóna la
de construcció no es dóna la d’enderroc. Aquesta empresa ja feia temps que tenia aquest
projecte sobre la taula i no es va decidir fins ara a tirar-lo endavant, perquè no tenia els
condicionants per poder-ho fer. Per les causes que siguin fa que en un termini curt de temps
se’ls hagi girat i ara han entrat una sol·licitud renunciant a la construcció. L’actuació a partir
d’aquí és la de requerir-los que assegurin tots els elements del costat i la llicència de
construcció és per un any i estem esperant que durant aquest termini o el més breu possible,
puguin resoldre aquests problemes que els han sorgit i puguin tirar endavant l’obra.
Sra. Montse Ayats: Per tant,. El que és segur és que durant un període de temps
considerable, Torelló no tindrem, entre d’altres, el pas de la Sagrera:
Sr. Lluís Bassas: El pas si que el tindrem, però no el tindrem cobert. També s’ha de dir que
l’enderroc s’ha hagut d’accelerar, perquè hi havia qüestions de seguretat per als edificis del
costat, que és el que ha forçat que l’enderroc es tirés endavant i la construcció no, perquè hi
havia alguns elements de l’escala interior que, tot i que s’havia tancat, la canalla hi entraven i hi
havia problemes de seguretat.
També comentava l’altre dia que els elements arquitectònics que a vegades es parla, les bigues
no eren de fusta, eren de Pòrtland pintades i una era folrada; no és que fossin
arquitectònicament una meravella de bigues de fusta, si no que per una qüestió estètica en el
seu moment les van disfressar de fusta.
En el seu moment s’han de reconstruir i deixar-les com estaven i potser ara les posaran de
fusta de debò.
Sra. Montse Ayats: Però és evident que si haguessin estat una meravella les hauríem
classificat i no les hauríem deixat enderrocar.
El túnel és un pas emblemàtic de pas cap a la plaça i hem de trobar fórmules per poderho reconstruir amb la màxima celeritat.
Sr. Lluís Bassas: El túnel es tornarà a fer segur .
6.2
Biblioteca Dos Rius: s’està acabant l’any. Dissabte 21 vam tenir l’oportunitat d’assistir a un
acte que comptava amb diverses persones que no eren de Torelló i concretament
vinculades al Festival de cinema de muntanya i la petició que el nostre grup hem fet en
diverses ocasions per solucionar d’alguna manera el tema dels “catacracs” de la
teulada; realment és probablement per als que ja ho coneixem no és cap sorpresa, però
per a les persones que desconeixen o que no han participat mai en cap acte, espanta
d’entrada i costa d’entendre què està passant. Voldríem assegurar-nos que aquestes
obres o aquesta intervenció es deixarà resolta abans d’acabar l’any.
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Respon el Sr. Miquel Franch: Des de serveis tècnics estan fent proves; em consta que estan
fent un seguiment d’aquesta situació; diuen que no és tan fàcil com inicialment semblava i
hauria de demanar als serveis tècnics com ho tenen en aquest moment.
Estarà acabat abans d’acabar l’any? Ho desconec, hauria de demanar-ho i també suposo que
ens podran explicar si la solució que estan aplicant és correcta, si està funcionant
correctament, si han d’aplicar-ne d’altres o què han de fer.
6.3
Des del nostre grup voldríem deixar constància que la moció sobre Tarragona capital
cultural, que al nostre entendre i mirant l’expedient ha estat presentada per una entitat
que no està registrada al nostre Ajuntament i bé que l’hem elevat al ple i, per tant,
d’alguna manera voldríem que això passés en altres propostes i circumstàncies.

6.4
Com a regidora electa i membre del ple municipal, m’agradaria manifestar que tal com
en deixa constància el punt el punt 7 de l’article 4 de la secció tercera anomenada de
participació individual del Reglament de participació ciutadana que ha distribuït aquest
govern a totes les llars de Torelló, com a regidora d’aquest consistori reconec el dret de la
ciutadania a promoure consultes populars. Citant un altre paràgraf recollit en la
presentació del mateix reglament, crec que des de la responsabilitat i la voluntat
constructiva, la participació ciutadana esdevé un factor clau en la definició de les nostres
col·lectivitats i en la construcció d’una societat.
En paraules del poeta Espriu, “neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç”. Per tant,
plenament d’acord amb l’impuls que es vol donar a aquest reglament i en conseqüència
amb les seves paraules, a títol individual i com a regidora d’aquest consistori, convido a
tots els ciutadans i ciutadanes de Torelló, sigui quina sigui la seva procedència, a exercir,
des de la llibertat, el seu dret a vot en el referèndum sobre la independència de
Catalunya que, amb les màximes garanties i tot el rigor jurídic, organitza “Vall del Ges
decideix el proper 13 de desembre”.
SR. LLUÍS SABATÉS:
6.5
Un prec o una constatació:; ens acostem a final d’any. Suposo que es preveu que al ple
de desembre es presentaran els pressupostos. A nosaltres ens agradaria donades les
circumstàncies actuals que entenem i ja hem posat de manifest moltes vegades si
realment l’equip de govern té un interès que els grups municipals, o especialment
Esquerra republicana puguem tenir una posició activa, que en la major brevetat possible
ens puguem començar a reunir i parlar-ne, perquè si no llavors serà difícil que puguem
arribar a recolzar-los.
Sr. Pere Galobardes: És voluntat d’aquest equip de govern, com ha estat sempre, parlar amb
tots els grups del pressupost. Estem en una fase avançada i quan estigui a punt per parlar-ne
us ho faré avinent. Suposo que serà diferent d’altres anys, no us descobreixo res dient això,
però estem acabant de tancar moltes negociacions que s’han obert ara per part dels regidors i
quan ho haguem tancat, anirem per començar a enllestir la primera proposta.
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Sr. Lluís Sabatés: Com que sabem com s’ha fet els altres anys i aquest és un pressupost
més complicat, ens agradaria que en tot el que es pogués avançar el màxim possible la
presentació dels números per poder-hi dir la nostra.
Sr. Pere Galobardes: Seguint el vostre fil i entenent la vostra predisposició, ja estem en
disposició de rebre les propostes que creieu oportunes per intentar estudiar si es poden
incorporar o no.
Sr. Jordi Casals: Aquestes propostes han de ser en contraprestació de treure altres
partides, tal com se’ns ha dit algun altre any?
Sr. Pere Galobardes: Jo no sé si has fet mai pressupostos, però si es pressuposta una
despesa, o pressupostes un ingrés, o una menor despesa, perquè la balança sempre ha de ser
igual.
Sr. Jordi Casals: Però com que no tenim clar ni com seran les despeses ni els ingressos,
difícilment podem fer propostes reals al pressupost.
6.6
Com a regidor electe i membre del ple municipal, m’agradaria manifestar que tal com
en deixa constància el punt el punt 7 de l’article 4 de la secció tercera anomenada de
participació individual del Reglament de participació ciutadana que ha distribuït aquest
govern a totes les llars de Torelló, com a regidor d’aquest consistori reconec el dret de la
ciutadania a promoure consultes populars. Citant un altre paràgraf recollit en la
presentació del mateix reglament, crec que des de la responsabilitat i la voluntat
constructiva, la participació ciutadana esdevé un factor clau en la definició de les nostres
col·lectivitats i en la construcció d’una societat.
En paraules del poeta Espriu, “neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç”. Per tant,
plenament d’acord amb l’impuls que es vol donar a aquest reglament i en conseqüència
amb les seves paraules, a títol individual i com a regidor d’aquest consistori, convido a
tots els ciutadans i ciutadanes de Torelló, sigui quina sigui la seva procedència, a exercir,
des de la llibertat, el seu dret a vot en el referèndum sobre la independència de
Catalunya que, amb les màximes garanties i tot el rigor jurídic, organitza “Vall del Ges
decideix el proper 13 de desembre”.
SR. JORDI CASALS:
6.7
Lligat al pas de la Sagrera; també hem anat a veure el projecte i tal com apuntava la
Montse, hem constatat que es van parar les obres a mig; és a dir, es va enderrocar el
túnel i ara s’han aturat les obres a mig i suposo que els elements que s’han de reconstruir
es deuen haver guardat.
Aquest túnel forma part del paisatge i de la identitat urbanística de Torelló i creiem greu
que s’hagi començat aquesta obra, que s’hagi enderrocat aquesta part i que després
s’hagi aturat i no sé si l’Ajuntament té previst fer-hi alguna cosa, no sé si pot fer-hi alguna
cosa i demanar si se sap quan temps es pot allargar el fet de no poder comptar amb
aquest element urbanístic tan simbòlic per al poble.
6.8
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Un tema que ha sortit a la premsa: el possible segon hospital d’Osona que podria venir a
instal·lar-se a Torelló; va sortir a la premsa i nosaltres vàrem emetre un comunicat en la
línia que, si això és una proposta i és una possibilitat en ferm a curt termini, ens tindrà al
nostre costat, com ens ha tingut al seu costat l’alcalde, que és qui ho va presentar, en
molts altres temes; i en l’àmbit sanitari, també ens va tenir al seu costat en la defensa de
les urgències mèdiques, que ja vàrem veure com va acabar: vàrem passar d’unes
urgències mèdiques amb una ambulància medicalitzada que també es va esfumar i es
va anunciar més tard del compte.
El que no ens agradaria és que no fos real aquesta expectativa; és una expectativa que
jo crec molt interessant per a la gent de Torelló per poder tenir un equipament com
aquest encara que sigui d’àmbit comarcal al municipi i també per solucionar el tema de
les urgències mèdiques nocturnes que, tenint un hospital, segurament es podria
solucionar.
No ens agradaria que això fos una recollida de signatures com la que hi va haver, que
vàrem mobilitzar la gent, vàrem fer creure que ens en podríem sortir i al final va acabar en
fum.
Nosaltres estarem al costat d’aquest equip de govern si és una possibilitat real i, si no, ho
lamentaríem molt i creiem que la gent de Torelló no s’ho mereix.
Respon el Sr. Miquel Franch: Si Manlleu i Vic haguessin apostat, com van fer altres
ajuntaments, per què Torelló tingués les urgències, segurament no ens les haurien tret.
Dit això, jo voldria recordar diverses qüestions des del meu punt de vista importants: primera:
per què l’Ajuntament de Torelló està en disposició i ha fet un oferiment per tal que quan calgui
ampliació de l’hospital o hagin d’haver-hi més serveis assistencials a la comarca, es pugui fer a
Torelló? Senzillament, perquè hi va haver una reunió al Consell comarcal d’Osona en què
estaven convocats tots els alcaldes de la comarca i en aquesta reunió el president de la
fundació de l’hospital va dir que calia començar a pensar en la construcció d’un nou hospital.
Torelló, tenint en compte la proposta que ens va fer el president del consorci hospitalari
vàrem dir que estaríem en disposició d’oferir gratuïtament el sòl per tenir en compte que
aquest futur hospital es pogués ubicar a Torelló. Ningú va manifestar res al contrari i
posteriorment, com alcalde de Torelló he fet més gestions en relació a aquest tema: quants
metres quadrats calen? què faria falta? La proposta de l’Ajuntament és seriosa com moltes
altres que hem fet i que ara explicaré: Torelló, el 2003, vàrem fer una proposta a la
Generalitat de cedir sòl per fer el nou casal de la gent gran: s’inaugurarà aquest dissabte. La
proposta de l’Ajuntament d’un sòl magnífic i ubicat al centre del poble, ha fet possible
disposar d’aquest magnífic casal.
Una altra oferta de l’Ajuntament, va ser quan va semblar que tal com quedàvem ubicats i en
les comunicacions, potser havíem de fer un pas endavant en temes de promoció econòmica i
vàrem treballar a fons per poder disposar de més sòl industrial i es va constituir un consorci
de sòl industrial anomenat “les Vinyes Osona nord”. Properament s’aprovarà definitivament el
projecte de reparcel·lació i a partir d’aquí ja es podran adjudicar les parcel·les i el projecte
d’urbanització per començar a treballar-hi; no érem l’únic Ajuntament a la comarca que
optàvem per un consorci de sòl industrial públic, però ho vàrem saber treballar correctament i
vàrem saber jugar amb les nostres fortaleses.
Una tercera opció que inicialment alguns no es varen prendre gaire seriosament, va ser el
plantejament que la freqüència dels trens fos la mateixa que a Vic, la necessitat d’una segona
estació intermodelar, perquè semblava que això augmentava moltíssim les sinergies si es
plantejava la possibilitat que des d’altres comarques, ena quest cas la Garrotxa, tingués la
possibilitat d’accedir a un transport públic fins a Barcelona, poc contaminant i sostenible.
També vam jugar molt decididament, s’hi està treballant i conjuntament amb en marc
Fontserè vàrem anar a la Direcció General de Transports i ja tenim un avant projecte i, a més,

45

la gran satisfacció de l’Ajuntament de Torelló, que en el pla nacional d’infraestructures queda
recollit per primera vegada el desdoblament de la línia de tren fins a Torelló; per a nosaltres,
això no és pas el més important, i si que hi hagi una nova estació de tren.

Quan són les 21:05, s’absenta de la sessió el Sr. Marc Fontserè.

I finalment, l’última cosa que també va ser fruit d’aprofitar l’oportunitat del moment, quan el
Consell comarcal va decidir construir dues residències d’àmbit comarcal a Osona i l’ajuntament
de Torelló immediatament, a través de Lluís Bassas, vàrem decidir la ubicació de la residència,
vàrem presentar una proposta al consell Comarcal.
Què ha fet Torelló en el tema hospital? Ha fet les mateixes actuacions que es van fer en
aquests altres casos i treballarem per tal que tiri endavant: hem ofert sòl i altres actuacions
que s’explicaran més endavant. L’hospital no es vol fer de manera immediata.
També es va dir en algun mitjà d’informació que a Torelló tancàvem campanes quan es
començava a parlar de la segona estació i ara ja és una realitat, que a més, ha estat
reconeguda per la majoria dels partits polítics, organitzacions empresarials i organitzacions
econòmiques de tot Catalunya i el pla d’infraestructures es fixa aquesta actuació a Torelló.
Torelló està en el tret de sortida per l’hospital; som el primer Ajuntament en fer un oferiment
i hi treballarem; El casal de la gent gran ha costat 2.250.000 euros i el vàrem començar a
moure el 2002-2003 i a finals de 2009 el tindrem. El consorci de sòl industrial el vàrem
començar a treballar quan es va obrir la variant de Torelló; semblava difícil i no ha estat un
camí de roses i, a més, la situació econòmica no és bona per a iniciatives d’aquest tipus.
Tot això a Torelló ho fem, perquè tenim sentit fort de Comarca, no com altres que s’ho queden
tot o no volen compartir-ho: Torelló si que creiem en una comarca en què no tots els serveis
han d’estar en un lloc i quatre d’aquests serveis poden ser a Torelló i, de fet, hi són i esperem
que aquest últim també pugui ser-hi i no pararem, perquè tenim altres propostes.
Pensem que aquest nou servei pot ser molt important no només per Torelló, també per a la Vall
del Ges, el Bisaura i part del Ripollès, perquè hi ha ciutadans del Ripollès que també
accedeixen a serveis sanitaris d’Osona.
Torelló va recolzar que el segon registre de la propietat anés a Manlleu i no va anar bé; a
vegades no hi va, però seguirem treballant.

Sr. Jordi Casals: Retreure a altres municipis, sobretot apuntant a un d’un partir, que és el
del meu i s’oblida d’altres temes que han sortit aquí com és el del tren i el desdoblament
que suposo que no ho ha aconseguit Torelló en solitari, si no treballant conjuntament amb
altres municipis.
A Torelló si que hi ha hagut grans apostes de l’equip de govern i sovint hem anat de la mà
i fins i tot a partir d’una proposta del partit majoritari del govern, que va deixar escrit que
volia fer el centre de dia a la Carrera i finalment no es va fer allà, si no on deien altres
partits polítics.
Però hi ha temes que no es tracten conjuntament, com és el tema de l’estació, que ens
hem informat per la premsa i el de l’hospital i com que són temes que afecten el futur de
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Torelló i segurament la revisió del pla general urbanístic, estaria bé que els grups
municipals, encara que estiguem a l’oposició hi puguem dir moltes coses.
S’ha parlat de coses de qualitat, però n’hi ha hagut d’altres que no han estat a l’alçada i
no ens agradaria que això es convertís en una recollida de signatures, que va ser una
proposta d’aquest equip de govern per a les urgències i que es converteixi en dir que hi
ha una ambulància medicalitzada quan no hi era i això si que no és responsabilitat de
l’Ajuntament de Manlleu, ni de Ripoll, ni de Tortosa ni de Vic.
Tampoc no són tot flors i violes, hi ha coses importants que van bé i no he negat: quan ha
calgut reconèixer que les coses es fan bé ho hem fet i se’ns han deixat, hem anat de la
mà.
Nosaltres demanem responsabilitat en aquest tema. L’alcalde diu que és una proposta
seriosa i si és seriosa, endavant i esperem que no es converteixi en una altra cosa.
6.9
Com a regidor electe i membre del ple municipal, m’agradaria manifestar que tal com
en deixa constància el punt el punt 7 de l’article 4 de la secció tercera anomenada de
participació individual del Reglament de participació ciutadana que ha distribuït aquest
govern a totes les llars de Torelló, com a regidor d’aquest consistori reconec el dret de la
ciutadania a promoure consultes populars. Citant un altre paràgraf recollit en la
presentació del mateix reglament, crec que des de la responsabilitat i la voluntat
constructiva, la participació ciutadana esdevé un factor clau en la definició de les nostres
col·lectivitats i en la construcció d’una societat.
En paraules del poeta Espriu, “neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç”. Per tant,
plenament d’acord amb l’impuls que es vol donar a aquest reglament i en conseqüència
amb les seves paraules, a títol individual i com a regidor d’aquest consistori, convido a tots
els ciutadans i ciutadanes de Torelló, sigui quina sigui la seva procedència, a exercir, des
de la llibertat, el seu dret a vot en el referèndum sobre la independència de Catalunya
que, amb les màximes garanties i tot el rigor jurídic, organitza “Vall del Ges decideix el
proper 13 de desembre”.

7/ INFORMACIONS:
SR. PERE GALOBARDES:
7.1
És una informació d’en Marc, perquè la febre no l’ha deixat acabar el ple. Ho explicaré
de manera sintètica, perquè no sóc el regidor promotor i suposo que durant aquests dies
que queden en marc i la gent que estan treballant aquest tema ja ho explicaran més
profundament.
Explicar que aquest any amb l’objectiu que la gent es quedi més al poble per Nadal, a
comprar, imitant poblacions properes, s’ha projectat una campanya de promoció del
municipi per aquestes festes; una campanya que s’ha fet conjuntament o en
coordinació amb l’Agrupació de comerciants de Torelló i totes les entitats que durant el
mes de desembre realitzen activitats relacionades amb les festes, buscant un doble
objectiu: es farà un parc de nadal, com a novetat, des del 22 de desembre fins el 24 al
pavelló municipal i que constarà d’activitats per a nens i nenes de 2 a 15 anys –jocs,
esports d’aventures, espectacles, ...- s’editarà un fulletó per fer arribar a tots els domicilis
del municipi. Per tant, enguany, per Nadal, Torelló estrenarem un parc que estarà a
l’alçada dels que es fan en municipis dels voltants, si no és superior.
SRA. FLORA VILALTA:
7.2
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Voldríem fer un prec (s’adreça a la premsa): a través d’un comunicat de premsa que
avui ha emès l’Ajuntament de Torelló i que tot seguit llegiré, perquè ens sembla bo que les
coses es debatin on s’han de debatre i la meva intervenció no serà tan poètica, però si
més pragmàtica. Diu així: “en relació a la informació difosa per la Comissió 11 de
setembre la Vall del Ges decideix i recollida per diferents mitjans de comunicació, sobre
els entrebancs i traves que pressumptament estaríem posant l’Ajuntament de Torelló i, en
concret, en la persona del seu alcalde, Miquel Franch, a la consulta del 13 de desembre,
l’equip de govern de l’Ajuntament de Torelló vol fer un seguit de precisions:
Primera: A diferència de les afirmacions dels portaveus de la Comissió organitzadora de la
consulta, l’Ajuntament no ha posat traves, al contrari, ha proposat alternatives a ubicar
un col·legi electoral en un espai adequat. En una reunió prèvia, davant la impossibilitat
de cedir un espai municipal com els locals de l’Agrupament Escolta, es va proposar la
utilització del centre cívic del barri de Montserrat.
-Si l’Ajuntament no ha respost la instància de la Comissió, ha estat perquè esperava
resposta en relació a la possibilitat de fer la consulta al local del centre cívic que s’havia
proposat com a alternativa.
-L’Ajuntament de Torelló ha autoritzat per escrit a la Comissió a penjar pancartes al
municipi, amb les mateixes condicions que s’observen en altres ocasions –sense fer cap
diferència-, com ara en campanyes electorals (és a dir, que les pancartes no es poden
aferrar a l’enllumenat públic, tret d’acord amb l’empresa que en fa la gestió i
manteniment).
-L’Ajuntament recorda que també ha autoritzat la instal·lació d’una parada informativa
de la Comissió en els mercats setmanals dels dies 2 i 9 de desembre.
-L’Ajuntament vol mostrar la seva estranyesa pel fet que, en cap moment, cap mitjà de
comunicació s’hi ha adreçat per contrastar la veracitat de les afirmacions dels portaveus
de la Comissió organitzadora de la consulta, la qual cosa ha donat a la informació un
biaix molt concret.”
Dir-vos que no ens agrada, no ens agrada gens, que es donin informacions esbiaixades,
interessades i allunyades de la veritat i també volen deixar palès que no ens agraden els
actes incívics en l’espai públic, aquell espai que és de tot, que fem tots i que tots el
paguem i el mantenim.
SR. DAVID FORCADA:
7.3
Com ja sabeu es va tancar el termini de recollida de sol·licituds dels pisos que estan
ubicats al Castell I; concretament són els 36 pisos de lloguer, aquests innovadors, dels
quals en destinem 31 a l’adjudicació i 5 a reserva de benestar social per tal que en facin
ús per a casos excepcionals que ells determinin. Dir que hem rebut 56 sol·licituds per
accedir a aquests 31 pisos; ja s’han enviat a Adigsa que poden estimar quines són
correctes i quines no; ja ens han donat el resultat. Han desestimat 20 sol·licituds. Per tant,
queden 36 sol·licitants per a 31 pisos i ara aquests sol·licitants tenen 10 dies per presentar
les reclamacions oportunes i cal dir que de les 20 desestimades n’hi ha sis que ha estat
per manca de documentació i, per tant, encara tenen temps per complimentar-la.
Un cop passat aquest període, Adigsa ens ha donat un termini d’un altre mes per fer-nos
arribar la llista definitiva amb la qual es podrà procedir al sorteig.
S’ha repartit aquesta adjudicació entre 5 sectors: 5 pisos a famílies monoparentals, 5 a
joves de menys de 35 anys, 5 a joves de menys de 35 anys amb fills, 3 per a gent gran i per
atots els altres supòsits, 13 pisos.
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En monoparentals i en joves amb fills la demanda ha estat inferior a la previsió; per tant, ja
no aniran a sorteig i se’ls adjudicarà directament: 4 monoparentals i 3 joves amb fills i la
resta es redistribuiran en els altres grups.
De totes maneres, quan acabem aquesta adjudicació ja ens ve la de La Creu I que
estaven destinats especialment a joves; són 24 habitatges dels quals 2 aniran a reserva de
benestar social i els altres 22 també aniran a sorteig, tot i que encara no hem definit els
grups. Esperem que com la primera opció es pugui omplir.
S’havia anunciat que es faria una jornada de portes obertes, però per problemes no
vàrem tenir les claus per fer-la, però en el cas de la Creu I ja ho tenim tot i el dia 10 es farà
la jornada a la qual esteu tots invitats.
SRA. M. ÀNGELS CASALS:
7.4
El dilluns dia 2 de novembre es va fer l’Assemblea de Sant Tomàs on es va fer un canvi de
la junta; ja se’n havia fet un a l’estiu. El president ja havia dit que renunciava i calia escollir
una nova junta. Aquesta nova junta és molt més amplia; ja fa temps que els pares
demanaven que hi hagués un representant de cada una de les entitats de Sant Tomàs.
Per fi la Junta ha quedat constituïda amb 17 membres; n’hi ha 10 que són representants
dels pares, un per a cada entitat que té Sant Tomàs; hi ha 5 representants de la societat
civil, va sortir en Miquel Riera, perquè en aquests moments Sant Tomàs s’ha fet una
fundació tutelar i en Miquel Riera ha passat a ser el president de la Fundació tutelar.
Com a membres nous de la societat civil hi han entrat en Pere Girbau, industrial de Vic i
en Joan Soler, que és professor de la universitat i hem quedat cinc representants
d’ajuntaments. Fins ara també hi havia un representant del Bisbat, però es va creure que
ja no era convenient.
Entre tots els pares es va demanar que es presentés un president; no es va presentar
ningú; alguns dels representants dels pares ja estava a la junta anterior i finalment ha
quedat com a president el Sr. Antoni Ramírez, que és el president del Club Car i com a
vicepresident, un altre pare, perquè pensàvem que els presidents han de ser pares o
mares o tutors d’alguna de les persones discapacitada. Ho ha fet amb el compromís
d’estar-hi un any i veure com va la cosa i, si cal, d’aquí a un any es tornarà a votar.
7.5
A finals del mes passat, el col·legi de metges, que cada any fa un reconeixement a
persones que han destacat per la seva professionalitat. Van ser premiats tres metges
d’Osona i dos que realment tenen relació amb Torelló: un és el Doctor Xavier Gómez, que
ja ha estat premiat altres vegades, i l’altra és la doctora Ester Castells, que treballa a
Manlleu i penso que ja que són gent vinculada a Torelló cal donar-los la nostra felicitació.
SR. MANEL ROMANS:
7.6
Com cada any, dins del marc de la campanya de prevenció de la Sida, hem fet els
punts de llibre que hem repartit a les escoles i alguns bars i biblioteques, per donar a
conèixer als joves de Torelló què és la Sida i tots els mètodes de prevenció per no
contagiar-se.
SR. MIQUEL FRANCH:
7.7
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Avui hem aprovat una modificació pressupostària que més que res és un canvi de
finançament, perquè serveixi per acabar de dotar econòmicament la possibilitat de tirar
endavant un projecte emblemàtic per Torelló, que és La Carrera.
El que hem fet és treballar aquest projecte des de l’Àrea de benestar social de
l’ajuntament, colze a colze amb l’àrea de serveis socials de la Diputació de Barcelona i es
va treballar amb els tècnics municipals que també seran les persones que rebran un
benefici quan puguem posar en funcionament aquest nou equipament, que es dirà
centre d’acció social i comunitari La Carrera. Es planteja un nou concepte sobre el que
hauríem d’entendre que són els serveis socials i amb el suport de la Diputació de
Barcelona, de la Generalitat i l’aportació de l’ajuntament que avui hem aprovat, es fa
possible que a partir de demà ja es puguin començar les fases de licitació del projecte
de tal manera que tenint en compte que les adjudicacions s’allarguen una mica, crec
que a finals del mes de març ja podrà estar adjudicat i podran començar les obres.
Serà un equip magnífic que estarà a l’entorn d’altres equipaments socials –els pisos
dotacionals, el casal de la gent gran, la residència i els dos centres de dia- i tot l’equip
professional que tenim a Torelló en el camp de serveis socials, disposarà de millors
equipaments i serveis i tindrà una reversió en una millora de l’atenció als ciutadans.
Felicito la M. Àngels Casals que ha impulsat aquest treball i també els tècnics de la
Diputació.
7.8
Damunt de la taula teniu una invitació per a l’acte d’inauguració del casal de la gent
gran que es farà dissabte, dia 5 de desembre, a les 12 del migdia i serà presidit pel Molt
honorable president de la Generalitat de Catalunya, Sr. José Montilla i Aguilera.
És molt important per Torelló posar en funcionament aquest servei, que no serà fàcil i que
ja havien començat altres alcaldes anteriors a mi.
La Junta del Casal de la gent gran ha vingut a l’ajuntament a agrair l’interès que hi hem
posat i demanen una mica més i és que els agradaria que la gestió d’aquest nou
equipament el faci l’Ajuntament de Torelló. Confiem que el Departament també estigui
disposat a parlar-ne i que el pugui gestionar l’ajuntament.
El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.
Vist i plau,
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

